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 ع 1 ذا
 3 رس ه١ لى

 رصعلاب صاخب وهو ؛ قرعلا بدألا خيرات نم ىناثلا ءزحلا وه اذه

 مالسإلا ردص رصعل امهوأ تلعج « نيباتك ىلع هتعّرو دقو « ىمالسإلا

 ةايح ا بناوج اهيف ثَححْببُدت الوصف مسقني باتك لكو «ةيمأ ىنب رصعل امهيناثو

 حمي اك «صوصنلاب ”ةلوصوم جئاتناو تامدقملا هيف بيرت اثحيرصعلا ىف
 مهايصخش هيف مسرد ًاثحب ةباتكلاو ةباطخلاو رعشلا ىف نوببانلا مالعألا اهيف

 . ةيبدألا مهصئاصخو

 . ىلا ةركفلا ضئقن ىلإ مالسإلا ردص رصع ىف ةريثكلا صوصنلا ىنتعفدو

 مالسإلا نأ نومعزي اوبهذ ذإ . نيقرشتسمو برع نم نيثحابلا طاسوأ ىف تعاش

 * بئاص ريغ ”معز وهو . نيمرضخملا راعشأ ىف ليحن ليئضرثأ نع ريمخلا

 ةمعن ءارعشلا ءالؤه ىلع هللا مثأ دقف « قحلا زواجت ىف فرسي معز وه لب

 لخاد هللا ليبس ىف نيدهاحملا فوفص ىف مهم نوريثك مظتناو « مالسإلا

 ءهل نوشيعيو «مالسإلا نومهلتسي هلك كلذ ىف مهو . حوتفلا ىفو ةيبرعلا ةريزخلا

 هنع نو ردصتي اوضم دقو « ضرألا قابطأ ىف هرون اورشني نأ نوديري «هب نوشيعيو

 « مهرتن ىف هنع اور دص لثمابو . ةجرألا راهزألا نع ىَّسشلا رودص مهراعشأ ى
 نآرقلا ىده ىلع  اوأشنأ ذإ ءاشنإ اهنوئشني رثنلا نم ًآنونف نوثدحتسي مه اذإف

 تادهاعملا نم ًابورض اوأشنأ اك « ةينيدلا ظعاوملا نم ةعيدب تابآ ميركلا

 . ةيعي رشتلاو ةيسايسلا لئاسرلاو

 ى مهحايسناو مألانم مهريغب برعلا جازتما رصع « ةيمأ ىنب رصع ناك مث

 ىف ىَيحي وه اذإف «رعشلا ةوذج مهسوفن ف ىكذأ امم ءابب راغمو ضرألاقراشم
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 لب «بسحف رصمو ماشلاو ةرصبلاو ةفوكلا دصقأ الوءةبصخ ةايح ةديدجناطوأ
 . ًاعئار ًاراهدزا اهيف رعشلا راهدزا عم « انبدأ وخرؤم اهلمهأ ىلا ناسارخ ًاضيأ
 ةيراضحو ةينيدو ةيئيب : ةفلتخم تارثؤل ناكم لك ىف نوعضّخخي ءارعشلا ذخأ دقو

 اونقتأ ام ناعرسو « نوبرعتي ىلاوملا ناك ءانثألا هذه قو . ةيداصتقاو ةيفاقثو

 هددرب أم جيحصب سيلو . ممادجو قامعأو مطوقعو ممولق نع ئ اوب رعأو ةيب رعلا

 2 تناك دقف ىومألا رصعلا ف برعلا عم نومصتخ اوناك مهنأ نم نوقرشتسملا

 . ءاخإو نواعتو رسب ةقالع ذئنيح نيتعامجلا نيب ةقالعلا

 ةيبرعلا- ةمألا ةايح ىف ةديدحلا فورظلا هذه "لك طسْبَسي ىناثلا باتكلاو

 هب نوروطتيو رعشلاب نوضهني اهالظ ىف ءارعشلا معقدنا فيكو ةيمأ ىب رصعل
 نول ىلإ نوذفني ةرصبلا ىف رخفلاو ءاجحلا ءارعش ىضم دقف « هضارغأو هنونف ىف
 « ةيلبقلا رخافملاو بلاثملا ىف ةفينع ةرظانم اهيف اوّدب :ىلا ضئاقنلا وه ديدج

 ىضمو . ةعلتملاو .ةجرقلاو اهيلإ عامسالل دبرملا قوس ىف مهو رصاعم اهل عمتجي ناك

 نويريبزلا هيف روص ىذلا ىمايسلا رعشلاوه ديدج نول ىلإ نوذفني حيذللا ءارعش
 لكلو . نيعفادم اهنود نم مهمايقو مكحلا ىف مهنايرظن مهريغو ةعيشلاو جراوخلاو

 ريوصتب جراوحلا رعش الثم زيمتياهيبف «هزيمن عباوط اهرعش ف قرفلا هذه نم«ةقرف
 اهعاتمو ايندللا نيرذصتس» توملا ىفايح ىلع مهفاببو بورحلا ىف مهلاسبتسا

 عومد نم نيدهشتسملا مهنممأ ىلع اوفرذ ام ةرثكب زيمتي ةعيشلا رعش ىرن لئازلا
 رغشلا نونف تءهرطضا دقو . نييعْرسشلا هباحصأىلإ ناطلسلا "درب نيبلاطم ءرازغ.
 هيف رهظف « لزغلا ىف ًاضيأ لب ٠ بسحف رخفلاو ءاجحلاو حبدملا ىف ال ًامارطضا
 فصوو نوجملا رعش امنو «دهزلا رعش 0 لزغلا بنامي ىرذسلا لزغلا

 تسيل ىهف ٠ تايدرطلا اهيف اوكلص « مهزيجارأ ةقاط زاّجرلا دمو « ةعيبطلا
 ةياغ ىلإ هزيجارأب  مهنم رفن لوحتو . ةيومأ ىه امنإ "”نظسي ناك انك  ةيضابع

 اهنأك اهبناوج ضعب ق  تتدنغ ىبح « اهدراوشو اهذاوشو ةغلل ةيميلعت

 . ءارعشلا مجارت تبقاعت ض ارغألاو نونفلا هذه لك ىو . ظفحلاو راهظتسالل نوتم

 ةيمأ ىنب رصع ىف ترهدزا امك ةباطحلا هيف رهدزت مل اًنيبرع ًارصع لعلو
 ةيسايسلا قرفلا نيب. تاموصحلا تدتشا دقف « ةينيدلاو ةيلفحلاو ةيسايسلا اهعاونأب
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 تطشنو . مهعوصخ ىلع سانلا نيبلؤم مهتايرظن نع نودوذي اهفابطخ ىربناو
 ةينيدلا ةباطخلا امأ . ةالولاو ءافلحلا ىديأ نيب لفاحم ا ةباطخ ًاميظع ًاطاشن

 اوذختي نأ هئانثأ ىف اوعاطتسا « ًامادتحا صاّصُنَقلاو ظاّعولا ناسل ىلع تمدتحاف

 نع نوطببو ةلذتبملا ةماعلا ظافلأ نع هيف نوعفتري « ًاديدج ًابولسأ مهسفنأل

 ةرضحتملا زكارملا ف تاقبطلا عيمج هب نوبطاخي ًابولسأ « ةدبآلا ودبلا ظافلأ

 ةيلحتو فدارتلاو جاودزالا ىلع هوماقأ دقو « مجاعألاب برعلا اهيف طلتخمي ىلا

 نع ريبعتلل لدوحلا ىنتَفو ىناعملا قئاقدب ةب 5 عم :تالباقملاو ةليخألاب مالكلا

 ةباطخلا دوس فيك هوك ةمهلا تابش مياعتب مهم مهسفنأ اوذحخأ دقو . اتي

 دعاوق عضول دّنهم نم لوأ اوناك كالذبو ٠ ا ةباصإ نوذقتي فيكو ةرظانملاو
 . ةيب رعلا ةغالبلا

 ةيلهاجلا فراعع لصتي اهف ءارس « ةيمأ ىب رصع قى فراعملا نيودت امو

 نم هب طبتري ام لكو مالسإلاب لصتي امف وأ « اهراعشأو اماسنأو اهرابخأو

 ىزاغملا ىف نوفتصي اوضه دقو . ماسج بوطخو وبن ثيدحو ريسفنو عب رشت
 ةديقعلا لئاسم ىو : ظعءاوملاو لاثمألاو بلاثملا فو . ءايبنألا صصتو خيرات

 بطلا ىف لئاسر اومجرتو . مهم اقيطو نينغملاو ىناغألا قو : ءر دق ريغو ٍِر كنق نب

 ةيظعولاو ةيسايسلا لئاسرلا نوو بطخلا نم ًاريثك اونودو ؛ء انمكلاب م د

 ةضب: داوقلاو ةالولاو ءافلحلا نع ةباتكلاب نيواودلا باّتك ضبنو . ةيصخشلاو

 نوقرسي اولاز امو :هانفصوىذلا مهب ولسأ ظاعولا نم نو ريعتسي مهلعج . ةعساو
 ءاوس ىيدبم نأ لأسأ هللاو . ةصلاخلا ةيبدألا لئاسرلا اوعضو ىبح . مهاتكب

 ٠ 1 ندع





 لوألا باتكلا

 مالسإلا ردص رصع ىف





 لوألا لصفلا

 ماا

 ةيحور مق
 دقو « دايقنالاو عوضملا ىنعم ىلع ىوغللا اهقاقتشاب مالسإلا ةملك لدت

 (هل اوملسأو مكبر ىلإ اوبينأو ) : لثم ىف ىعملا اذهب ميركلا نآرقلا ف تدادرت
 ىف فينحلا اننيد ىلعاملع تقلط"أ مث“ نمو . ( نيملاعلابرل ملسأأ نأ ترمأو )

 تيضرو ىبمعن مكيلع تمهتأو مكنيد مكل تلكأ مويلا) : ىلاعتو كرابت هلوق

 تانايدلا لمكي نيد « ةفاك سانلا ةداعسل نيد وهو ( انيد مالسإلا مكل

 : هنأش لج لوقي « لسرلا هب ءاج ام لك ىلع رطيسيو ةقباسلا ةيواهسلا
 نيدلا نم مكل عرشت )':لوقيو « (ًاريذنو ًاريشب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو )

 اوميقأ نأ ىسديعو ىبسومو ميهاربإ هبانيصو امو كيلإ انيحوأ ىذلاو ًاحون هب ىجبصو ام

 قحلا نيدو ىدهلاب 0 لسرأ ىذلا وه ) : لوقيو ( هيف اوقرفتت الو نيدلا
 نيب امل ًاقدصم قحلاب باتكلا ايلإ انلزنأو ) : لوقيو. (هّللك نيدلا ىلع هرهظيل

 . ( هيلع ًانميهمو باتكلا نم هيدي

 لك ىلع اهمناطلس ضرفت ىلا ةريخألا ةيملإلا ةعيرشلا وه مالسإلاف
 . لمعلاو ةديقعلا : امهنييساسأ نينكر ىلع موقي وهو . ةيوام عئارش نم اهقبسام
 هب ءاج امب اهقيدصتو سفنلا ةنينأمط ىبعمب نمآلا نم ناميإلاب ةديقعلا ىمستو

 ةينادحوب ”ناميإلا ةيمالسإلا ةديقعلا ف لصأ ' مهأو ملص هيلع هللا لص لوسرلا"

 نكي ملم دلوي ملو دلي مل دمصلاهللا دح 0 وه لق) :ىللاعتو هناحبسلوقي ءهللا

 سيل وهو « بكاوكو راجحأو ناثوأ نم هللا ريغل ةيدوبع الف (دحأ ود هل

 بر ( نيملاعلا بر ) وه لب مالظ وأ روذ هلإ الو هنيعب بعش هلإالو ةليبق هلإ

 وهو راصبألا هكرادتال ) (ءىش هلثك سيل ) هقلاخو نوكلا ىف ءىش لك
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 و

 هدنعو ) نوكلا ىف ام لكب هملع طاحأ دق . (ريبحلا فيطللا وهو راصبألا كردي

 الإ ةقرو نم طقس امو رحبلاو ربلا ىف ام ملعب و وه الإ يدع بيغلا حئامم

 . (نيبم باتكى الإ سياي الو ٍبلطرالو ضرألا تاملظ ىف ةّبنحالو اهملعي

 ضبقتو ماعلا ىف ام لك ىلع اهناطلس طسبت ىلا هتردق عسارلا ملغ لاثيب لغو

 عمو هو .( ريدق ء ىش لك ىلع هللاو) (ضرألاو تاومسلا يسرك عسو) همامز ىلع

 لك تعسو ىتحر و)هناحبس لوي « هدابعب عيحر نيم آلا نيبنذملل باقعوهناطلسو هتردق

 م.ركلا نآرقلا ف ةمحرلاب نرتقتو . (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك دقو ) ( ءىش

 ٠ نوبحت منك نإ لق ) قلطملا هلاكو هلالخل ني رعشتسم هدايعىلع اهضيفي ىبلا ةبحملا

 ب موقب هللا ىتأي فوسف >(مكبونذ مكل ريفيو هللا مكي 0

 0 هللا ةبحم بحصت ًامنادو . (نيرفاكلا ىلع رةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ هلومحل و

 هللا نإ ) (نيقتملا بحي هللا نإ ) ثيبحلا لمعلا نع ىبللاو حلاصلا لمعلا ىلإ

 هللاو ) (نيدسفملا بحي ال هللاو ) (نينسحملا بحي هللا نإ ) ( نيلكوتملا ب

 0 ا ذأ مب هتمحر و سانلل هللا ةب نمو . (نيملاظلا بحي ال

 قيزشم السرو ةرخآلاو ليلا نيرادلا ىف مهتداعس هيف امب مهيلإ ىحوي ءايبنأ

 اونيؤي نأ سانلا ىلعو . ( لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل نيرذنمو

 لزم أ امو هللاب انمآ اولوق ) ميكحلا ركذلا اهمتاخ ءةيوامس بتك نم هب اوءاج امب

 ىبوم وأ امو طابسألاو بوقعيو قحسإو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو انيلإ

 . (نوملسم هل نحو مهم دحأ نيب قرفن ال مهب ر نم نويبنلا وأ امو ىبسيعو

 حاورألا نم ناعون هب (ئيف ملاع هدهاشن ىذلا ىداملا ملاعلا اذه ءاروو

 لسرلا بولق ىلع ىحولاب نول نتي نيذلا ةكئالملا وه رتيخلاو ( ريرعاو رص

 نيمألا حورلا هب لزن ) (هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ انيحوأ اككيلإ انيسيأ انإز

 مهنوفوتيو مجبر مل نورفغتسيو نينمؤملا نورصني ةكئالملا ءالؤهو . (كيلقىلع

 امأ . (نولعفت ام نوملعي نيبتاك امارك نيظفاخ مكيلع نإو ) مهامعأ نوبتككيو

 مهياوغ نوثفشسي مهو « ىلعألا الملا نع نودو رطملا نيطايشلا ىهف ةريرشلا حاورألا

 دقلو ) (مكعم انإ اولاق مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو ) ميقتسملا طارصلا نع اوُلض سين.
 . ( مجر ناطيش لك نم اهانظفحو نيرظانلل اهانيزو ًاجورب ءاهسلا ىف اناعج
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 دمر نوزوعتم ايدج :ياتلاف» ةدانملا ةديقع نع كورلا ةهدتارتلا كفو
 «باسحلا موي وهو ) نوبت ةعايقلا مود مكنإ مث نوتيم كلذ دعب مكنإم ( مهتوم

 ةرذ لامثم لمعي نمو هرب ان 2 لاش عب ف ) هلامعأ ىلع بساحم لك

 ( ديبعلل مالظب كبر امو ابياعف ءاسأ نمو هسفنلف ًاحلاص لمع نم ) ( هري ًارش
 بامصأ كنلوأ ةلذالو رسدَنق مههوجو ”قّهريالو ةدايز و ىسْلا اونسحأ نيذلل )
 مهام ةلذ مهقهرتو اهلثمب ةئيس ءءازج تآيسلا اوبسك نيذلاو نودلاخ اهيف يه ةنحلا

 باعصأ كئلوأ ًاملظم ليلا نم ًاعتطق مههوجو تيشّغأ امنأك مصاع نم هللا نم

 انا اهي الا نارك هلا 1و ب اين نورت الز - اهيف م راثلا

 ًاقافو أ

 هتئيشمو ايلعلا هللا ةدارإ ىلإ دودشم ناسنإلا نأ ميكحلا ركذلا ددرب امئادو
 عبتي الف «٠ ىربكلا ةدارإلا هذه بناحب ىرغصلا هتدارإ ريدتي نأ ىغبني هنأو ةينابررلا

 هللا ةئيشم ىه ةقلطم ةئيشم كانهف . عديو أي ام لك ى هبر بقاري لب هاوه
 (نيملاعلا بر هللا ءاشينأ الإ نوءاشت امو ) نوكلا ىتام لك ىلع رطيست ى ىلا

 تبسك امو هلمعو هتديقع نع هبر مامأ الوسم هلعجت ىلا ناسنإلا ةئيشم اهبناجيو

 متسحأ نإ ) ( رفكيلف ءاش نمو "نمؤيلف ءاش نفف مكبدا نم قولا لقو) هادي

 تبسكام اهل ) ( ةئيهر تبسك امب سفن لك ) ( اهلف متأسأ نإو مكسفنأل متسحأ
 . ( هسفن ىلع هبسكي امنإف ًامنإ بسكي نمو ) ( تبستكا ام اهياعو

 ىلع بجي تادابعلا نم لامعأ اهبناحي و « ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ ىه كلتو
 . ةاكزلاو جحلاو موصلاو ةالصلا : لوصأ ةعبرأ ىلإ عجرت ىهو « اهزادأ ملسملا
 « رافغتساو حيجستو نآرقلل ةوالت نم اهيف امي و ءوضولا ةراهط نم اهقبسي اب ةالصلا

 م. ركلا نآرقلا ىفو « اهناقوأو اهتيفيك نيملسملل لسو هيلع هللا لس لوسرلا نسيسب دقو
 ًاباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ ) ( ةالصلا اوميقي اونمآ نيذلا ىدابعل لق )

 بتثك اونمآ نيذلا اهيأ اي ) هللا ىلإ التبت ناضمر رهش موصوه موصلاو : ( ًتوقوم
 ىذلا ناضمر رش . . نوقتت مكلعل مكبق نم نيذلا ىلع بتنك اك مايصلا مكيلع

 مكنم دهش نف ناقر فلاو ىدهلا نم تانيبو سانلل ىدُه نآرقلا ا

 طيخلا نم ضيبألا طئيخنتا مكل نسيبتي ىتح اوبرشاو اولكو . . هْئمْصيلف رهشلا
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 تيبلا جح سانلا ىلع هللو ) جحملاو . (ليللاىلإ مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا

 نيملسملل لوسرلا "نيب دقو « تامولعم رهشأ ف وهو ( اليبس هيلإ عاطتسا نم

 نم درتي نأ ىهو ةاكزلا مث . حيبستو هللركذو ةدابع نم هب نرتقي امو هتيفيك
 ًاعئاد نآرقلا ىف رك ذّنت ىهو « ةمألل ماعلا حلاصلا ىلعو ريقفلا ىلع ىنغلا لام

 اوماقأو تاحاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ) لثم ىف اهيلع اذحو اهل ًاديكأت ةالصلا عم

 . ( نونزحي مهالو مهيلع فوخ الو مهب ر دنع مهرجأ مهل ةاكزلا اًرّدآو ةالصلا

 « بسحف ةيلمعلا اهو رفو مهتديقع ملاعم نيملسملل مي ركلا نآرقلا مسرب ط

 « مهقالخأو مهكولس ىف هب اوذلحتي نأ ىغبني ني امو ةليضفلا قيرط ًاضيأ مل مسر لب

 نوشعي نيذلا نمحرلا ”دابعو ) : ىلاعتو 7 لوقي « هتبحمو مهبر اضر اولاني ىح
 مل اوقفنأ اذإ نيذلاو . . ًامالس اولاق نولهاحلا مهبطاخ اذإو انوه ضرألا ىلع

 الإ هللا مارح ىلا سفنلا نولتقيالو .. اماوق“ كلذ نيب ناكو اورتن مو اوفرسسيأ
 دللخيو ةمايقلام وي باذعلا هل فعاضي اماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزسي الو قح اب
 انيصوو ) ( امارك اورم وُمَّنلاِب اورَم اذإو روزلا نودهشي النيذلاو .. انهم" هيف
 ركنملانعهلناو فورعملاب ٌرمم"أو . . نهو ىلع انهو همأ هتلمح هيدلاوب ناسنإلا

 شم“ الو سانلل كادخ '"رعصلتالو رومألا م زعنم كلذنإ كباصأ ام ىلع يصاو

 ”ضضلغاو كيشم ىف "دصّنقاو روخف لاتخم لك بحي ال هللانإ ًاحرتم ضرألا ىف
 نع ًايهان زعو ”لتج لوقيو . ( ريمخلا توصل تاوصألا ركنأ نإ كتوص نم
 نيذلا اهيأ اي .. ةوخإ نونمؤملا امنإ ) : مثالا نظلاو ةبيغلا» سانلاب ءزهلا
 ىسع ءاسننم "ءاسنالو مهنم ًاريخ اونوكي نأ ىسع موق نم موق "رتخْسي ال اونمآ
 قسما منال نش باقلألاب او زبانتالو مكسفنأ او زمشلتتالو نهنم ًاريخ "نكي نأ
 نم ًاريثك اوينتجا اونمآ نيذلا اهيأ اي ولالا م كئلوأف بتي مل نمو ناعيإلا دعب

 نآوكدحأ بحنأ اضع يم اج ب.ةغسي الو اوسسجتالو م نظلاضعب نإ ,رظلا

 .( محر باو هللا نإ هللا اوقتاو هومتهركف ًاتديسم هيخأ محل لكأي

 مرح امنإ لق) رغب ءانو ايما ربك ان نككاوقلا ةلمج عالجألا مرح دقو
 رامقلا ةفاو رمحلا ةفآ اناب اي رحت همرح اميو .(نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا ىبر
 . (نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم "سنجر .. رسنيتملاو رمحلا امتإ )
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 اياندلا نع عافترالاو ريحلا ىلإ نيملسملا ةوعد ميكحلا ركذلا ىف اناقلت ًاميادو

 نوهسشيو فورعملاب نورمأيو ريحلا ىلإ نوعدي "ةمأ مكنم نكتلو ) صئاقنلاو

 . (ثوحلفملا م كئلوأو ركنملا نع

 ًاضورفو ةيوام ةديقع سيل وهف.« مالسإلا موقي ًاعيمج ةيحورلا ميقلا هذبب و
 سفنلا ةراهط ىلإ وعدي ذإ « ميوق ىلخ كواس ًاضيأ وه لب ٠ بسحف ةينيد

 وأ لوق نم نايا كك ف هَ ناسنإلا ةبقارمو «لئاذرلاو شحاوفلا لك ذْنبَنو

 تمّآدق امب ناسنإ لك ىَرتجُي موي « ةمايقلا موي هيلع ضو رعم هنإف « لعف

 قلقلا نم ًابربذ نيرعشتسم هتدابع قح هللا نودبعي ةباحصلا ىبضم دقو . هادي

 نم فوحلاا هبحاص رعشتسي ىذلا ىحلا ريمضلا مهيف ثععب 2 مهريصم ىلع

 . هناوضرو هميعن ىف ءاجرلا رعشتسي انك « هنلعو هرس ىف هبر

 ةيلقع ميق
 رحسو ةناهك نم اهيف ىوّلط ام لكب ةيلهاخلا ةينثولا ىلع مالسإلا ىفق

 ' « تاهرئلاو ٠ تاقامحلا نم هصّدخ ذإ ناسنإلا لقعب ىترا كاذب و « ةفارخو ةذوغشو

 ؛هماظن رّبدو نوكلا أشنأ ىذلا ىلعألا نئاكلا ةفرعم ىف هيلإ مك ىضم دقو

 اذه ىف رظنلا معني نم نإف «ضرألاو تاومسلا توكلم ىف لمأتي نأ ىلإ هل ًايعاد

 «هر دقو هيف ء ىش لك ىوس ًاعناص هلنأو ًاثبع ٍقَلْخُسي مل هنأ فرعي هماظنو توكلملا

 تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نإ ) :هركذ "لج لوقي
 قلخ ىف نوركفتيو مهب ونج ىلعو ًادوعقو امايق هللا نو ركذي نيذلا بابلألا ىلوأل

 ( رانلا بباذع انقف كناحبس الطاب: ده تقلخ ام انبر ضرألاو تاونسلا

 اهانفرت ركل درعا انزر دبأب عاني ءانكاو و: ص رو شيعلاو
 . ( نورك ذن مكلعل نيجوز انقلخ ء ىش لك نمو نودهاملا معتف

 هللا دوجوب ناميإلا ىلإ هترعد ىف لمعلا ىلإ هجتا نآرقلا نأ كلذ نم حضاوو
 ىلع ناسنإلا لضف دقو . هتينادحوب ناميإلا ىف نأشلا كلذكو ٠ هريبدتو هتردقو

 ىذلا اذهل ناك امو ( اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإو ) هتاقولخم رئاس
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 هللا ريغأ ل ق) هتدئافل اهرّخسو هللا اهقلخ ءايشأ دبعي نأ دوجولا ىف املك ىلع هلضف
 اودجْستتال رمقلاو سمشلاو راهلاو ”ليللا هتايآ نمو) ( ءىش لك "بر وهو بر ىغبأ
 تاومسلا ربدي دحاو هلإ وهو. ( نهقلخ ىذلا هلل اودجساو رمقلل الو سمشلل
 بهذل ًاذإ هلإ نم هعم ناكامو ) ( اتدسفل هللا الإ ةطآ امهيف ناك ول ) ضرألاو

 لثملابو . (نوفصي امع هللا ناحبس ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هلإ لك
 ةايحلا ثعبي نم نإف روشنلاو ثعبلا ةد ىلع ةلالدلا ىف لقعلا ىلإ نآرقلا مكتحي
 انيلع ادعو هديعن قلم ”لوأ انأدب ا5) اهيلإ اه”دري نأ ىلع رداق تانئاكلا ف
 لق ميمر ىهو ماظعلا حني نملاقهقّلَخ ىسنو الثم انل برضو ) (نيلعاف انك انإ
 اذإف ةدماه ضرألا ىرتو ) (ميلع قلخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهييحي
 *قحلاوه هللانأب كلذ جببب جوز لك نم تتبنأو تَنبَرو ترها ءاملا هيلع انلزنأ
 . (ريدق ء ىش لك ىلع هنأو ىقوملا ىبحي هنأو

 مههبشيف ٠ مهرقع نومدختسي ال نمىلع ةمئاللاب مكحلا ركذلا ىحشتيو
 ىمُعلا مكببا ”مصلا نع ءىشىف نوزاتمي ال مهمإ لوقيو ٠ لقنعتال ىلا ماعنألاب
 اهب نوعمسيال ”ناذآ مل اهب نورصبي ال نيْنعأ مهو اهب نوهقفي ال بولق مه
 100 مهركأ نأ بسسحت مأ ) ( نولفاغلا مه كنئلوأ لضأ مه لب ماعنألاك كئلوأ
 لثمب تايآلا ”مستنخست ام ًاريثكو .( اليبس ل ضأ مهلب ماعنألاكالإ مهنإ نولقعي وأ
 موقل تايآل كلذ ىف نإ ) ( نوركفتي موقل تايال كلذ ىف نإ ) (نوركذتت الفأ )
 . ( نولقعي

 «ربدتلا نم هل قل اهف هلقع لغتسي نأ ملسم لك نآرقلا وعدي ًاعادوو

 6 ديب 3 كوب نظل لبلد وع لب هورس تناوب نع ال مكحيو رعي لمأتيف
 ريغ نع ملسأ نف «مالسإلا ف ايساسأ انكر ةرصبتسملا ةفرعملا تناك م نمو
 عانتقالاو مهفلا ىلع موقي حيحصلا مالسإلا ذإ « ًاصوقنم همالسإ ناك رصبتو مهف
 . فالسألاو ءابآلل ةاك احم او ديلقتلا ىلع ال

 ىف عدوأ هللا نأو ٠ شفعلا ةليضف نم ناسنإلا بهو ام ىلإ ًارارم نآرقلا ريشيو
 : هنأش لج لوقي «تاقواخملا عيمج ىلع ةرطيسلا نم هنكمت صاوخ ةليضفلا هذه
 مكلعلو هلضف نم اوغتبتلو هرمأب هيف كّلفلا ىرجتل رحبلا مكل رخس ىذلا هللا )
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 . تابآل كلذ ىف نإ هنم ًاعيمج ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام مكل رخسو نوركشت
 ءذلا وه ) (سانلل عفانمو ديدش ”سأب هيف ديدحلا انلزنأو ) ( نوركفتي موقل

 ( باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل لزانم هر دقو ًاروذ رمقلاو ”ءايضسمشلال عج

 . مهنعفنم هوفشكتسي ىكو هولغتسي ىك مهوقعلو سانلل رّتخسم دوجولا ىف ام لكف
 ىذلا كبر مساب 'أرقا ) : ماسو هيلع هللا ىبص لوسرلا ىلع لزن ام لوأ ناكو

 ناسراإلا ملل راقلاب مداعىذلا مركألا كبرو أرقا قلع نم ناسنإلا قلخ « قلخ

 نآرقلا تايآب نرتقت ناسنإلا ىلع هللا اهغبسأ ةمعن هنأو ملعلا ىلإ نضال

 ( ًاملع ىندز ؛ تر لقو ) : لثم ىف ماملعاب عا ةداشإلا هيف ددرت ًامادو . لوألا

 نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسي له لق ) (ءءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امن )
 ملع لك اوبلطي ىك نيملسملل ةحب رص ةوعد تايآلا هذه لك قو . (نوملعي ال

 7 ىف ملعلاو مالسإلا ني ضراعت اندنع رهظي مل كلذل هلعلو : هنم اوديفيو

 هللا ىلص لوسرلا نع تي ور دقو . ًارمثم ًانواعت ًامئاد انواعت لب «روصعلا نم رصع
 ”ةضيرف ملعلا بلط :١) لثم نم ملمتلاو ملعلا لع تنحي ريتك ثيداحأ ملسو هيلع

 نم ًاقير ط هب هللا كالس ًاملع هيف سمتلي ًاقير 2 تلج نم»و ١ ملسم لك ىلع

 ا ءايبنألا ةثرو ءاملعلا ١» و « ةنخلا قرط

 قح مهل لعجو :«فينحلا نيدلا ةنامأ ءاملعلا ءالؤه مالسإلا لمح دقو

 ٠ هركذ لج لوقي ماكحألل طابنتسا نم هيف يقوطن امو هعورفىق داهجالا

 اذإو ) : لوقيو (نيدلا ىف اوهقفتيل "ةفئاط مهم ةقرف لك نم رسفن الولف )
 مهمرمألا لوأ لل لولا ]هو در ولو هب اوعاذأ فوحلاوأ نءألا نم رمأ مءاج

 ء (رمألا ى مهرواشو ) : ميركلا لوسرال فوميو . ( مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل
 انه نمو ."' مهر نع ردصتيو لئاسملا نم ريثك ىف هباحصأ ريشتسي ناك العفو

 باتك ىف صتن دجوي ال نيح مالسإلا لوصأ نم الصأ ىأرلاب داهتجاالا حبصأ
 نهلا ىلإ هثعب امل ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ ذاعمأ نع ةاورلا ور : ةّنسوأ
 هللا باتك ىف امب ىضقأ : لاق ؟ ءاضق كل ضرع نإ عنصت فيك : هل لاق

 .ةاهدعب انو « ةيمالسإلا ةفسلفلا خيراتل ديهمت» رظنا )١(

 ١48 ص (ىلوألا ةعبطلا ) قزارلا دبع قطصمل
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 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةئسبف : لاق ؟ هللا باتك ىف نكي ملْنِإف : لاق

 برضف : لاق : ول آل ىبأر دهتجمأ : لاق ؟ هللا لوسر ةّنس ىف نكي مل نِإف : لاق
 لوسر هاضري امل هللا لوسر "لو قفز ىذلا هلل دمحلا : لاقو « ىردص ىف هديب

 ط٠ ةلودلإ عاستاو حوتفلا مك لوسرلا ةافو دعب دابجالا امذ دقو ١'(. «هللا

 راما تز مدور 111 دملا ةرانعما دعب الإ مهارآب نوفي ءافلحلا نكي

 لمحت ىالسإ رص» لك ى ءاهقفلا نم تاعامج رهظت تدحأ ام تاعرسو

 ىف هملكح اودجي مل رمأ مه يمرع اد] ارتاكو بردو نآرقلا ميلاعت سانلل
 . مهأر هيف سانا أو سيتا ةسأو نإ

 لقعلا نأش نم عفر مالسإلا نأ ىلع حوضوب لدي ام انمدق ام لك فو
 ىلع هترطيس لامكتسا ىلع هذحو ةعيرشلا عورف ف ماكحلا هلعج ذإ ىناسنإلا

 همامأ ةعساو باوبألا حستفو . فراعملا_عيمجي دوزتلا ىلع هثح اك « اهنيناوقو ةعيبطلا

 نيملسملا انيأر اذإ كلذ دعب بجع الف . ةيلمعلا نيدلا كلاسم ىف دهجي ىك
 . ىلقع ثارت نم ةحوتفملا ممألا ىدل ام لك ةفرعم ىلإ حوتفلا عم نولوحتي

 مهتاقاط لك نومدختسي اوضم دقو « ةعئارلا مهتراضح حرص اوداش ام ناعرسو

 نم مالسإلا هلصأ امل ناكو . ةينيد ريغو ةينيد ةفرعملا روص عيمج ىف ةينهذلا
 اقحو :روطتلل الباق هسفن مالسإلا حيصات نأ ىو عساو رثأ ىلقعلا داهتجالا قح

 تحسفو حيحصلا لاو تفس ”لوصأ اهنكلو :ةيدبأ ةينمز ةيديقعلا هلوصأ

 . عيرشتلا ىق هل

 امنإ ةمآلا ةركف نوفرعيال « ةذبانتم لئابق ةيلهاحلا ىف نوشيعي برعلا ناك

 اهدارفأل بصعتت ةليبق لكو « بسن نم اهئانبأ نيب طبري امو ةليبقلا ةركف نوفرعي
 امن تك اذإو: + اهتيلوتسم ىف هدكرش ةيانج مدحأ ىتج اذإف : ًاديدش ًابصعت

 اي ادا ماو رادو ستشاو نبال هلضفو ملعلا نايب عماج )١(
 ه0 /؟ (ةرهاقلا عبط ) ربلا دبع
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 فعضُني ذخأ مالسإلا ءاج املف . ةدحاو ةبه هرأثب ذخألل تّبه اهانبأ دحأ

 مكتمأ هذه نإ ) :هركذ لج لوقي « ةمألا ةركف اهلح "لحي ةليبقلا نأشنم

 ةمأ ىفو ( سانلل تجرتخأأ ةمأ ريخ منك ) (نودبعاف مكبر انأو ةدحاو"ةمأ

 تحبصأ مث نمو « ء ىش لك ىلعو ىبقلا ناطلسلا ىلع ىملإلا ناطلسلا اهيفولعي
 هعضو ام لوأ ناكو . سانلا نيب دّحوت ىلا ىه ةيلبقلا ةطبارلا ال ةينيدلا ةطبارلا

 « ةلودلا ىلإ ةليبقلا نم رأثلاب ذخألا قح لقت نأ ةطبارلا هذه ماكحإل مالسإلا

 « ىهننت ال ةلسلس ىف ًارأث ري  ةيلهاخلا ىف نأشلا ناك امك  رأثلا دعي مل كلذبو

 ىلع ابجاو حبصأو « لثملاب ًاباقع حبصأ لب « ةيومدلا كراعملاو بورحلا نم
 ءاضقلا لواحي مالسإلا ىضمدقو . هءازج لي ىحرمألا ىلوأل لتاقلام د قتنأ ةليبقلا

 : هنأش رع" لوقي ٠ مدلل رأثلا :ميدقلا مهنوناقىلع ىضق امك ةيلبقلا ةيبصعلا ىلع

 نإ اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو ىثنأ, ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي)
 سانلا 0 : عادولا ةّجح ةبطخ ىف لوسرلا نوقف ( مكاقنأ هللا دنع مكمركأ

 هركأ « بارت نم مدآو . مدل مكلك « دحاو ىابأ نإو دحاو كبر نإ

 0 ىمجع ىلع م 0 ا
 (١١( . ىوقتلاب

 ةيلاثم ةمأ نوكت ثيحب « ةمألا هذهلةيعامجاالا دعاوقلا ىسرسي مالسإلا ذخأو

 ربلا مهدوسي ٠ ركنملا نع نيهانو فورعملاب نيرمآ ريحلا :ىلع اهدارفأ نواعتي

 ةيلبقلا قراوفلا لك اهدارفأ نيب تيحم“ : ةدحاو ةرسأ مهنأكل ىتح « نطاعتلاو

 ى ءاوس ًاعيمج» سانلاف : ةيلهاخلا ةدايسلا»و فرشلا قراوف ًاضيأو . ةيسنحلاو

 رعشي « ةوخإ اودوعي نأ يغبنيو ٠ تابجءاولاو قوقحلا قو كسانملا عيمجو ةالصلا

 ٠ عيطتسي ام لك ةمألا هذه ةحلصلو هل الذاب : هيخأ رعاشم مهنم دحاو لك

 هلامب و هحورب اهيدّنفَي ةعامجلل ًاضيأ شيعب امنإو .اهدحو هسفنل شيعي ال وهف

 انكر  انمدق امك ْتءدْنعو ةاكزلا ماظن عضو "من نمو .ةوقنم وأ ام لكبو

 ًابوتكم ًاضرف اًنيونس هلام نم مدقي نأ صخش لك بجاوف « نيدلا ىف اًيساسأ
 . ماعلا حلاصللو ءارقفلل هيلع

 ةنمل ةميطم عبط ) نيبو نايبلا )١(
 . 70/8 ( رشنلاو ةحرتلاو فيلأتلا



 ؟دمو . ًايضار هيلإ هيدؤي ء ىنغلا لام ىف مولعم قح ريقفلل حبصأ كلذبو
 ال « هللا ليبس ىف قافنإلا ىلإ ةعساو ةوعد اعد ذإ « قحلا اذه ميركلا نآرقلا
 نسح. ىف ةبغرو هللا ىلإ ًابرقت ءاينغألا هبهي ام لكب لب بسحف ةاكزلاب
 هلهتفعاضيف ًانسح ًاضرسق هللا ضراقي ” ىذلا اذ نم ) : زعو ل لوقي «ةبوثملا

 تتبنأ ةّنبِح لثك هللا ليبس ىف مهاومأ نوقفني نيذلا لثم . . ةريثك ًافاعضأ
 . ميلع عسأو هللاو ءاشي نمل فعاضي هللاو حب هلا ةليدسا لك ىف لبانسس عبس

 روب رب ةنسجلثمك مهسفنأ نم ًاتيبثتو هللا ةاضرم ءاغتبا ملاومأ نوقفني نيذلا لثمو
 . ريصب نولمعت امب هللاو لطف" لباو اهبصيمل نإف نيفعضاسهلثك | تنآف" لباو اهباصأ
 ضرألا نم مكل انييرعأ امو متيسك ام تابيط نم اوقفنأ انما .نيذلا اهمأ اي
 هللا نأ اوملعاوهيف | اوضمْفنت نأ الإ هيذخآي 5 نوقفنت هنم ثيبحلا اومسميت الو
 مهرجأ مهلف ةينالعو اًرس راهنلاو ليللاب مهاومأ نوقفني يدل... ديت ىغ
 . (نونزحي مه الو مهيلع فوخ الو مهبر دنع

 ةيعامجالا ةلادعلا نم ًابرض ميقي نأ ميركلا نآرقلا لواح ةلكاشلا هذه ىلعو

 ىلعو ريقفلا ىلع هلام ”ضعب ىنغلا در لعج ذإ « ةديدحلا ةمألا هذه طيحم ىف
 ًاضيأ شيعيلب ٠ اهدحو هسفنل شيعي ال هنإ .اًنينيد اًنقح ةمألل ماعلا حلاصلا
 عفدنا دقو . هناعإو ةنادجت ف طبارت اك ان داضتفا اطبارت اهعم طيارتو ا هنمآل

 0 رشؤيو « هللا ليبس ىف اهعيمجب ملاومأ نوقفني ةباحصلا نم ريثك
 اكوا ١ «ركب ىأ "لام ىعقنام ”لام ىبعفن امو :: لاف هنأ اص هيلع هللا لص

 ةوزغى ةرسسسعلا شيج نامع زاهتج دقف هب 00 ةباحصلا ءاينغأ نم هريغ
 نمحبلادبع لامر شكو (2"١اسرف نيسمخي فلألا منو ًاريعب نيسمخو ةئامعستب كوبت

 قيقدلاو حمقلا لمحت ةلحار ةئامعبس هتاراجت ىدحإ ىف هيلع مادسق ىبح فوع نبا

 نييةقالعلا ميظنتب طقفمالسإلا نعي لو .؟"'هللا ليبس ىف اهعيمج- اهلعجف ماعطلاو
 تاقالعلاميظنتب ًاسضيأ ىلع لب  ةيناث ةهجنمماعلاحلاصلاو ريقفلاو ةهجب نم ىنغلا
 بحجوأ دقف « ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلاك تالماعملا ميظنتو ثاريملاك ةماعلا

 ( فراعملا رادعبط ) ىبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس (8) .٠ 4 0ص(لوألاةعبطلا)باعيتسالا (1)
 .ةهء/١ . 488 ص باعيتسالا (؟)
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 ىأب سانلا ”لغتسي ال نأ رجاتلا ىلع بجوأو : هلمع ءازج هاضاقتي ًارجأ لماغلل

 هنأش "لج لوقي « ىلاملا لماعتلا ىف وأ نازيملاو ليكلا ف ءاوس : هوجولا نم هجو :

 ) اوي مقتسملا ساطسقلاب اونزو ملك اذإ ”ليكلا اوفوأو

 هطّبختي ىذلا موقي امك الإ نوموقي ال ايزل كرنك .نيدلاو (مرابغا سانلا

 بناج كانه نوكي داكي الو . ( ابارلا مرحو عيبلا هللا "لحأو .. سّملانم ناطيشلا

 لفكي ام نيناوقلاو نئسلا نم مالسإلا هيف عضو الإ ةيعامجالا ةايحلا بناوج نم

 ةلادعلا اهماوق ةميقتسم ةايح سانلل .

 ةموضهم تناك ذإ « ةياعر ريخ اهاعرو ةأرملا قوقح مّظن دقو
 نم هلام اهل « لجرلل ًاؤفك اهلعجو : اهقوقح اهيلإ درف : ةيلهاخلا ىف قوقحلا
 نهل ًاضيأو ( فورعملاب نييلع ىذلا لثم نطو ) : ىلاعتو كرابت لوقي . قوقحلا
 لاجيلل ) : هنأش زرع لوقي «ةراجتلاو لمعلاو ضرألا ىف ىعّسلا نم لاجرلل ام لئم
 ظالغ نم ريثك ناكو .:( نئيبتستكا امم بيصن .ءاسنلإو اوبستكا ام بيصن

 هركذ "لج لوقي « نآرقلا كلذ ذ مرحف , راعلا ةيشحخ مهمانب نولي بولقلا :

 ) نم موقلا نم ىراوتي ميظفا وهو وسم ههجو لظ ىف لان وهديتا رشح رسشس اذإو
 نومكحام ءاسالأ بارا ىف هضي مأ نوه ىلع هكسمليأ ةيرسخم اق هون ( .

 ةضيرف هلعجو جاوزلا مظنو . لتقلا ىبح هيلع ريكتلا ىف دادشو ءاغبلا مرحي
 ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ قلخ نأ هتايآ نمو ) همعن نم ”ةمعنو هللا ىلإ ةبدحم

 تاجوزلا ةلماعم ىلإ ةيآ ريغ ىف اعدو . ( ةمحرو ةدوم مككنيب لعجو اهيلإ اونكستل
 اهيأ» : عادولا ةجح ةبطخ ف ماس هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقيو . فورعملاب

 نئطوبال نأ نييلع مكل . قح نييلع مكلو ءاقح مكيلع مكئاشنل نإ سانلا
 نيتأي الو « مكنذإي الإ مكتوب .هنوهركت ًادحأ نلخ دي ال نأو مكريغ مكشرف

 ىف نهورجبنو نهولضعت نأ مكل نذأ دق هللا نإف نلعف نإف « ةنيبم ةشحافب

 نهقزر مكيلعف مكنلعطأو نيهنا نإف ؛ : حريم ريغ ًابرض نهوب رضتو عجاضمل
 نهسفنأل 0 ( تاريسأ ) ناوع مكدنع ءاسنلا امنإو « فورعملاب نهنوسكو

 حابأو . « ًاريخ نهب اوصوتساو ءاسنلا ىف هللا اوقتاف .. هللا ةنامأب نهومتذخأ « ًائيش

 نإف ) : هنأش لج لوقيو ءهللا ىلإ لالحلا ضغبأ هلعج هنكلو قالطلا مالسإلا



 ف

 مفخ نإو ) (ًاريثك ًاريخ هيف هللا لعجيو ًائيش اوهركت نأ ىسعف نهومتهرك
 قفوي ًاحالصإ اديريذإ اهلهأنمآمتكحو هلهأ نم ًامتكح اوثعباف امهّيَب قاقش
 اهميب ةقالعلا مصفت نيح قوقحلا نم ًاريثك ةجوزلل نآرقلا بجويو . (امهنيب هللا

 نم ًائيش اهنع كسْمُي ال نأو ناسحإب اهحّرسسسي نأ كلذنم « اهجوز نيبو

 نهادحإ مينأو جوز ناكم جوز ”لادبتسا متدرأ نإو ) : زعو لج لوقي ءاهقادص
 دقو هنوذخأت فيكو ًانيبم انو ًاناتهب هنوذخأتأ ًائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق

 . ( ًاظيلغ ًاقاثيم مكنم ن'ذخأو ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ

 ري نأ لجرلا ىلع بجوأو « اهقوقح ةأرملل مالسإلا لفك كلذ "لكبو
 10 ع حم ع

 , اهردق عفريو ةأرملا لجن مالسإلا نإف« ىسابعلارصعلا ف عاش ىذلا ميرحلا

 ةيسايسلا ثادحألا ىف كراشت ىمالسإلا رصعلا نم لوألا .ردصلا ىف اهارنل ىبح

 "ىلع بورح ىف نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا فقوم نع فورعم وه اموحن ىلع
 ىوبنلا ثيدحلا رداصم نم ًاريبك ًاردصم اهسفن ىه تناكو « ريبزلاو ةحلطو

 - . ميركلا لوسرلا ىدسو

 ةيناسنإ بق

 عاقترا وهنا زو انقل ايعامجاملسملا نأش نم عفري مالسإلا انيأر

 طقسأو « ةيعيبطلا ىوقلا ةدابعو كرشلا نم هرّرح ذإ « تنازل دب نأ هلاك
 هفذاقتت ةعيبطلا لماوعل رخسم هنأ رعشي نأ نمالدبو . تافارحلا رين هلهاك نع

 اهنيناوق ةفرعم ىف مدختسي نأل هاعدو ؛هتعفنلو هل ةرخسم اهنأ ىلإ ههّنبن ىوُنهتت اك
 :ًاعيمج» هلقعو ناسنإلا حور نع دويقلا كف كلذبو . هركف لملعُيو هلقع-
 موقت ةايح « ةلداع ةيعامجلا ةايحل هأيه اك « ةيماس ةيلقعو ةيحور ةايحل هأيهو

 لجرلا نواعتو ةح اصلا ةرسألا ىف ةأرملا عم لجرلا نواعت « نواعتلاو رببلاو ريحا ىلع

 . ديشرلا عمتجما ىف هيخأ عم
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 تانك رئاس لضسف-ي هنأو « ناسنإلا وعملا م .كحلا ركذلا تفلي ًامادو

 بهوو « ةروص عورأ ف نك رول دعو ىوسو# ( يوقتن دحأ ) ىف قلحدقف

 "لج لوقي .هتمدخ ىلإ ةعيبطلا ىف رصنع لك هب ليحي ام ةينهذلا صاوحلا نم

 تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ّربلا ىف مانلننو مدآ ىب , انمرك دقلو ) : هنأش

 نأ عر ريغ ىف نآرقلا رك ذيو . (اليعست ادفلح نم ريثك ىلع مهانلضفو

 ٍضرألا ف ”لعاج ىنإ ةكئالملل كلك رك درو ) ضرألا ىلا ةفيلخ ناسنإلا

 هضرأ ىف هللا ةفيلخ ناسنإلاف ( ضرألا فئالخ مكلعج ىذلا وهو ) ( ةفيلخ
 . هترطيسل دوجولا ىف املك عضخْنيو « اهدوسيل هقلتخ « اهيف هليكوو

 ىصقأ ىلإ ةيناسنإلا هقوقحو هتماركو ناسنإلا ةيرحب "دتعي مالسإلا ىضمدقو
 ىلإ اعدف ٠ مثألا عيمج ف لصأتم خسار قاقرتسالاو ءاج دقو « دودحلا

 ىربناف « ًاعساو ًاييغرت كلذ ىف بغرو 2 0 ديبعلا ريرحت

 قيقرلا باقر نوكفي « قيدصلا ركب وبأ مهسأر ىلعو « ةباحصلا نم ريثك

 امهم بونذلل ًاريفكت ريرحتلا اذه مالسإلا ل . مهري رحتو مهقتعم مهنارشب
 نأ ىرخأ ةرابعب وأ «هالوم بتاكي نأ ىف لماكلا قحلا دبعلل ىطعأو « تربك

 ام باتكلا نوغتبي ا
 مالسإلا مرحدقو . مانا تناسب نم مهو آو ٠ *.ممرداكا كداعأ تكلي

 ىف اوناكو . اهتيرح اهيلإ تدر تام اذإ ىبح ءاهالوم اهدلوتسا اذإ ةمآلا عيب

 ًارارحأ مهلعجو «٠ مالسإلا كلذ لازأف « ءامإلا نم مهءانبأ نوقرتسي ةيلهاحلا

 مهنتك
 ةعيرك ةيآ ْتّصن ذإ هسفن نيدلا ىف اهمرتحاو ناسنإلا قوقح مالسإلا سو 9

 «مالسإلا ىف لوخدلا ىلع نوهرثكي السانلاف ( نيددلا ىف ءهارثكإ ال ) نأ ىلع
 لثم عورأ مالسإلا برضي كلذبو . مهسفنأل اوراتخا امو ًارارحأ نوكردتي لب
 ضرألا ىف 'نم ”نمال كبر ءاش ولو ) : ىلاعتو كرابت لوقي ؛ ىيدلا جمالا

 لوسرلا ًرطضا اًنقحو .( نينمؤسم اونوكي تح سانلاورثكذت تنأفأ ًاعيمج مهلك
 6 ناودعلل ال هللا نيد نع عدل نكذو 2 مانمحلا قانا ىلإ مص هلع لا لم

 بحي الهلا نإ او" دتنعتالو ماكنول ئاقي نير دّلاهللال يبس ىف اوُدتاقو ) : زعو لج لوقب
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 : ىلاعت هلوق لثم ىف مالسلاو او ملسلا ىلإ اليوط ميار اعد دقو . ( نيدتسملا

 اولخدا اونمآ نيذلا اهمأ اي) (هللا ىلع لككوتو اه جان + دس اوحتتج نإو )

 بجعن'ال كلذل ( نيبم ودع مكل نإ ناطيّتشلا تاوطمخ | اوعبّتت الو ةفاك ماسلا ىف

 « مكيلع مالسلا ١ ىه مالسإلا ةيحت تناك اذإ

 (7 نأمطلاو نمألا ةيولأ اهيلع فرفرت نأ ديري ةيرشبلل مالسنيد مالسإلاف
 دقف « ًابرحو ًاملس ةبولغملا مهألا ةلماعم ىف نيناوق نم هعضو ام كلذ ةمتت نمو

 ا ال

 نسح ىلع ةلثمألا عورأ نم نارجن ىراصنلا '!هدنهعو 2 ةأرما الو الفط الو

 مل كرت نأو مدباعمو مهسئانك "سمت الزأر مأ دقف «ةمذلا لهأل ةلماعملا

 ى هب نودتقي هدعب نم نودشارلا ءافلحلا ىضمو . مهنادابع ةسرامم ىف ةيرحلا
 روصي ام ريخ نمو . مهيلع فطعلاو مه ربلا ىلع موقت ةلماعم ةمذلا لهأ ةلماعم
 0 » هنأ هيف ءاج دقف سدقملا تيب لهأل باطحلا نب رمع دهع حورلا هذه

 مادئهتتالو مهستانك نكست ال . . مهنابلصو مهئانكو ماومأو مهسفنأل انامأ

 نوهردكُس الو لاومأ نم ء ىش 7 الو اهزييتح نمالو اهنم ص سقت الو
 "ىلا دوهعلا لكل ًامامإ دهعلا اذه ناكو . 9!« مهنم دحأ راضي الو مهنيد ىلع

 مهريغو ماشلا ىراصن عم تدقتع
 رصمو ماشلا تحتف ىلا ىه فيسلا ال ةحمسلا مالسإلا ميلاعت نأ قحلاو

 هعابتأل ال مهتينرح سانلل لفك دقف « دنهلاو ناسارخن ىلإ قارعلاو .« سلدنألا ىلإ

 ةدحو دارأ هنأكو نيملسم ريغو نيملسم هلالظ ىف اوشاع نم لكل لب , ,هدحو
 . مالسلاو ءاخرلاو لدعلا اهمعي ةدحو ,ىناسنإلا عونلا

 )١( /66ص ( رهزألاب ةي رصملا (ىبلحلا ةعبط ). ةيوبنلا ةريلا رظنا .

  /4واهدعب امو مة 4/ 541١:.اهدعب امو- ١ ةماقتسالاةعبطم عبط ) ىربطلا خيرات (؟)
 ةنس ةزهاقلاب . ةعبطملا عبط ) ىرذالبل نادلبلا حوتفب نراقو  )1907#/ه1١.



 ىلاثلا لصفلا

 ثيدحلاو نآرقلا

 هتاءارقو هظفحو نآرقلا لوزن
 هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع نآرقلا لزب نأ ىلاعتو هناحبس هللا ةمكح تضتقا

 ضيفلا اذهىلتل ةيرشبلا سوفنلا أيه ىتح . ةنس نيرشعوثالث ىف و ًاماجنم ملسو

 لوأ تاكو . (اليزنت هانلَزنو ثدكُم ىلع سانلا ىلع هأرقتلإ هانئقرتف ًانآرقو ) ىملإلا

 لن أ ىذلا ناضمر رهش ) ردقلا ةليل ىه هنم ةمولعم ةليل فو ناضمر رهش ىف هلوزن

 حور ميركلا لوسرلا ىلع هب لزني لظو ( رادتقلا ةليل ىف هانلزنأ اَنإ )( نآرقلا هيف

 جورلا هب لزت نيملاعلا بر ليزنتل هنإو) غيلب برع ناسلب ”ليربج سدقلا

 اودع ناك نم ) ( نيبم ىلرع ناسلب نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع نيمألا

 كبر نم سدّقلا حور هلَّرن ) ( هللا نذإب كبلق ىلع هلزن هنإف ليربحل

 هتالاسر رخآ غيلبتل هراتحا ىذلا ىطصملا هلوسرملإ] هب ىحوأ هللا مالك هنإ . ( قحاب

 « هلوزن تقو هنم لزني ام لك ةباتكب رمأي لوسرلا ناكو . ةفاك سانلا ىلإ

 نب نبأ, تباث نب ديزو نامعو ىلع لثم نيبتاكلا مارك نم ةعامج كلذل ذختاو

 ًاعيمج مهنأ ىلع . مهسفنأل هلوبتكي ةباحصلا ةبتنك نم ريثك ىضوو . بعك

 وصلا نع ًهافش هذخأو هظفح ىلع الوأ اولوع امنإ «.طقف هتباتك ىلع اولوعي مل

 .هنوظنفحتي هَّشّسس ىلع اوراسو . نيملسملا ىلع هولتيو هظفحي ناكىذلا :ىألا
 . اليترت هل نيلترم راهلا فارطأو ليللا ءانآ هنولتيو

 إب هللا ندا وبشر ًاعيمج« هتايآو هروس نأ ىف ةحبرص نآرقلا صوصنو

 ةدحاو "ةلمج ”نآرقلا هيلعلّرُد الول او رفك نيذلالاقو ) : هنأش "لج لوقي  هلوسز

 ل لوسرلاف . ( هنآّرقو هعمتج انيلعنإ ) (اليترت هاَنْلَتروكداؤفدب تّيثنل كلذك
6. 
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 هاّقلتو . الماك ًابيترت هروسو هتاداو نآرقلاب يترت دعب الإ ىلعألا قيفرلا ىلإ مفرسي
 مهم لتقلا وحتسا انو . ءانرقلاب نومسيهتظفتح ناكو٠ بيترعلا اذهبةباحصلا هنع

 نطاوم ىف مهب ًرحتسي نأ باطحلا نب رمع ىشخ ركب ىبأ دهعل ةماهلا موي
 « هتفالخ نم نيتنسل ركب ىلأ ىلع لخدف « ريثك نآرق بهذيف « ىرخأ

 .مهيلع ىتأت نأ ىشخأ ىفإو « كراعملا ىف نوتفاهتب هللا لوسر باصصأ نإ :هل لافف
 حرش ىح هعجاري رمح لزي ملو !هتعمج ولف دو ٍعيضيف نآرقلا ةلمسح مهو
 ىحولا ةبتك دحأ - تباث نب ديز ىلإ دهع ذئنيحو «هيأر ىأرو ةركفلل هردص فا
 ناقتإلاب مهل دوهشملاةظفحللا رودصو فاخّللاو بسنعلا نم هعمجف « هعمجمي - راربألا

 ةرّديره ىأو ةفيذحو ةحلطو دوعسم نب هللا دبعو ىلعو ناهعو بعك زب ّىأ لثم نم
 ركب وبأ رمأ ةطيح لاى ةغلابمو ةقدلا ف ايرحتو ىرعشألا ىسوم ىبأو ءادر بدلا ىأو
 نيب بتلك هنأو هتحصب نالدع نادهاش دهشي ىتح ء ىش ظفاح نمل ال نأ
 «ركبىفأت يب ىف ظفح فحصملا عمج الو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدُي
 هتنبا ةصفح ىلإ لقتنا هتافو دعبو « هيلإ فحصملا لقتنا رمع هفلخو قوت الو
 . نينمؤملا مأ

 ّضعب ىف نوفلتخي ةديعبلا راصمألا ىف ءارقلا ذخأ نأ نامع دهع ىف ثدحو

 كلذ عزفأف « هيلإ اوعجريل ركب ىبأ فحصم مهيديأ نيب نكي مط « ءادألا
 نامع ىلإ عريف ناجيبرذأو ةينيمرأ حتف فوزخي ناك ىذلا نانهلا نب ةفيذح
 لثم مهبيصي نأ ىشخأل هللا ىفإ ىتح نآرقلا ىف اوفلتخا دق سانلا نإ : الئاق
 ىلع هيأر عمجأو « رمألا ناهع ”مسهف.فالتخالا نم ىراصنلاو دوهيلا باصأ ام
 انيلإ ىلسرأ نأ ةصفح ىلإ ثعبو . هيلإ نوعجري آمامإ نيملسملا بتكي نأ
 نب ديز رمأف ٠غ هيلإ هب تلسرأف «٠ كيلإ هدرن م ( ًاخسن هنم خيسنن فحصملاب

 نب ثراحلا نب نمحرلا دبعو صاعلا نب ديعسو ريبزلا نب هللا دبعو تباث
 منأ متفلتخا اذإ : نوريخألا ةثالثلا مهو ٠ نييشرقلا طهرلل ناع لاقو « ماشه
 لزن امنإف « شيرق ناسلب هوبتكاف نآرقلا نم ءىش ةباتك ىف تباث نب ديزو
 تباطو ةصفح ىلإ ركب ىلأ فحصم نامع درو . هرمأب اوعدصف ء مهناسلب
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 ءراصمألا ىلإ ءارتقلا اهلمحي نأو هفحصم نم .فحاصملا بتكت نأ رمأو « هسفن

 قشمدو ةرصبلاو ةفوكلاو ةكم ىلإ فحاصملاب لسرأو  اهفْرَح ىلع سانلا اوئرْئقُبو
 ملعت امل ةمآلا هتعاطأف ءاهاوسام قرب رمأو « ةيمالسإلا راصمألا نم اهريغو

 نآرقلا سانلا نوُئرْقَي ىالسإلاملاعلا ف ء!َرْقلا ىضمو . ةيادهلاو دشرلا نم هعينص ىف

 لخاد ةءارقلا ىف مهنيب تثدح ًاقورف نأ ريغ «مامإلا فحصملا اذهف رح ىلع

 عبس ىلع نيملسملا عامجإ عقو دقو « تاءارقلاب ةفورعملا ىهو . فرحلا كلذ

 ةزمحو ءالعلا نب ورمع ىلأو مصاعو ريثك نباو رماع نبا تاءارق ىهو . اهنم

 . ىلاسكلاو عفانو

 ىلع ةظفاحملا نم نيتم جايسب طيح"أ ميركلا نآرقلا نأ انمادق امم حضاوو
 اموبتكي ةباحصلا ناكو ءاهوزن روف ُبَتْكُت هتابآ تناك ذإ «ةغلاب ةظفاحم هّصن

 هعمج ام ناعرسو « ًاراهنو اليل ًارارم ممادابعو مهناولص ىف اهولتيو اهنظفحيو

 فلتخم ىلإ هنم خسنب ثعبو« هفحصمب نامع هعبتأو: دحاو فحصم ى ركيو
 . ةيمالسإلا رصمالا

 لوألا دهعلا ىف هريسفتو نآرقلا روس

 ةروسلا نمضتتو « ًارصقو الوط فلتخت ةثامو ةرشع عبرأ نآرقلاروس دادتع
 . فالآ ةتسو نيتئامو ةرشع عبرأ ةلمسبلا ادع غلبت ىهو٠ تايآلا نم ةفئاط

 « نيب زح ىلإ مسقني ءزج لكو « ًاءزج نيثالث ىلإ هتوالتل اليهست تمّسُأق دقو
 . ظفحلاو ةوالتلا ريسيتل ماسقأ ىهو . عابرأ ةعبرأ ىلإ مسقني بزح لكو

 ةبسن ةيندم امإو ةيكمامإ روسلا تناك مث نمو « ةكمب روسلا ةرثك تلزن دقو
 فينحلا نيدلل ًايعاد ةكمب لظ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نأ فورعمو ؛ ةنيدملا ىلإ

 نأ ىلإ تاونس رشع اهب لظ ثيح ةنيدملا ىلإ اهدعب لقتنا- ًاماع رشع ةثالث

 « ةيندم ىرخأب ةيكم تابآ اهيف جزتمت روسلا ضعب نأ ىلع . هبر ءادن ىّبل
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 نم يصر باح جي اصاب ورمل ع عيمجو . هلالج "لحج هللا نم فيقوتب

 . هموصخو هعابتأو هلوسر ىلإ هللا

 نم ةيكملا روسلا نع فلتخت ال ىهو « ةليوط ةماع ةفصب ةيندملا روسلاو
 امأ . اهيلع رودت ىلا ىناعملا ىف ًاضيأ فلتخت لب «٠ بسحف رصقلاو لوطلا ثين
 ةدابع ذّبَنو هديحوتو هللا ةدابع ىلإ ةوعدلا ىف ًابلاغ ضوخت اهنإف ةيكملا روسلا
 لمع نمو ؛ ميعنل اوةنحلااهلف ا اص لمعنفف « باسحلاو ثعبلاب ناميإلاو مانصألاو ناثوألا

 ةيضاملا مألا نع صصقلاو ةنسحلا ةظعوملا كلذ للختتو . ميحجلاو رانلا هلف ًائيس

 ىف ربدتلا ىلإ لمعلا ةوعدو ةليضفلا بادهأب كسقلا ىلع 0 ةيلاحلا نورقلاو

 نم هل دب ال هنأ فرع قلحلا اذه ىف ربدت نم نإف «ضرألاو تاومسلا قلتخ

 لمعلا ىف لوقلا لصفت اهنإف ةيددملا روسلا امأ . هنازيم ماقأو هماظن مكحأ عناص
 عيرشتلا اهيف رثكي ناك ”مث نمو « هب موقي نأ ملسملا ىلع ىغبني ىذلا حلاصلا
 جاوزلاو ثاريملاك ةرسألا مظن نم هب لصتيام لكب ىعامج-الا عيرشتلا كلذكو ىنيدلا

 1 انغلا ةمسقو ةنيادملاو نهرلاو ءارشلاو عيبلاكعمتجما مظنو نيدلاولا رسب و قالطلاو
 . ميرحتلاو ليلحتلا هوجوو تابوقعلا ضعب نايب عم « قيقرلا ريرحتو ةاكزلاو

 0 ثععبلاو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ددرتتو تادابعلا رم 5 ذت كلذ فيعاضت

 . ةيوامسلا بتكلاب ناميإلاو باذعلاو باوثلاو

 ريسفت ىلإ مص هيلع هللاىِلص لوسرلا ىلع نآرقلا لوزن ذنم ةجاحللا تعدو

 2 هيف نوفقوتي ام ضب مه ريسفيل هيلإ نوعجري ةباحصلا ناكف ٠ هتايآ ضعب 1

 انلزنأو ) :هركذ "لج لوقي « تايآلا ضعب مهل نيبيف ردابي ًانايحأ وه ناكو

 كيلع لزنأ ىذلا وه ) :لوقيو ( مهيلإ لرش ام سانلل نئيبتل رْثك ذلا كيلإ
 ىف نيذلا امأف تاهباشتم ٌرَبخأو باتكلا مأ "نه تامكحم تايآ هنع باتكلا |

 هنليوأت ملعي امو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا "ءاغتبا هنم هباشتام نوعبتيف خبز مهمولق

 ولوأ الإ رّثكذي امو انبر دنع نم "لك هب انمآ نولوقي ملعلا ف نوخسارلاو هللا الإ
 سانلل نيبي ناك لوسرلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد ىلوألا.ةيآلا لدتو . ( بابلألا
 ةيالا لدتو . هيهاونو هللا رماوأل لوألا سفملا وهف .«ًايهنو ًارمأ .ةينآرقلا ماكحألا
 .حوضو ىف كلذب حرصت ىهو « اليوأت:جاتخت تايآ نآرقلا ف نأ ىلع ةيناثلا
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 رشع ملعت اذإ انم لجرلا ناك » : دوعسم نبا نع ىربطلا ريسفت ةمدقم ىو
 ةيآلا صن نم حضتيو . « نبب لمعلاو نييناعم فرعي ىح نهزواجي مل تابآ
 سانلل اورّسفي نأ ةباحصلا نم هلوصأون يدلابولعلا ىلوأل حمسدنأ ةيناثلا ةميركلا
 . ملعلا ىف نيخسارلا مساب لجو زع هللا ميسي نيذلا مهو « ميكحلا ركذلا ىآ
 ةرشع نم رثكأ عمجي نأ عاطتسا هنأ «20ناقتإلا » هباتك ى ىطويسلا انثدحيو

 ىف اهنودي نأو ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ريسافت نم ثيدح فالآ
 ءازجنأ ةتس ىف عبط باتك ى هرصتخا دقو « نآرقلا نامجرت » ناونعب هل باتك

 ةباحصلا نم ريسفتلاب رهتشا هنإ لوقيو . « روثأملاب ريسفتلا ف روثنملا ردلا » هامم
 ىبوم وبأو تباث نب ديزو بعك نب ىنبأو دوعسم نباو نودشارلا ءاذلحلا مه ةرشغ
 نع ةياورلا نأب حّرصيو ء 2" سابع نباو ريبزلا نب هللا دبعو ىرعشألا
 ديز نع ةيورملا راثآلاو . ريثك هنع ىور دقف ىلعامأ «ةرزسن ناهعو رمعو ركب ىلأ
 هلف ّىبأ امأ .ريبزلا نباو ىرعشألا ىبسوم ىلأ نع كلذكو « ةليلق تباث نبا
 ةليوط ةدم هدعب دوعسم نبا شاعو « ةيلاعلا ىبأ قيرط نع ىربطلا ىف دنس

 وه دنيحلا هدنتسو ءاريثك ًاريسفت هنع تلمتح ةفوكلا ف ةسردم اهئانثأ ىف نوك
 شاف الز ينسف نم نيقباسلا لك ىلإ بست امو: .ىادمخلا ةّرح نع ريبكلا قادما
 هريسفت لمح دقو . ًاريسفت ةباحصلا رثكأ وهف « سابع نبال بسن ام ىلإ
 سسفملا د وهو . ةحلط ىلأ نب ىلعو ءاطعو دهامجب لاثمأ نيعباتلا نم نو ريثك

 عجري ناك هنأب رهتشاو ٠ هلوصأ عضوو هجبم  ىذلا وهف ريسفتلا لعل ىيقحلا
 ىف ميدقلا رعشلا ىلع دمتعي ناك هنأو « ءايبنألا صصق ىف باتكلا لهأ ىلإ

 ريبكلا هريسفت ىف ىربطلا ريرج نبا لمح دقو ١"'. ظافلألا ضعب ريسفت
 لك لمح كلذكو « ميكح لا ركذلا ريسفت نم نيلوألا ةباحصلا نعو هنع رثأ ام
 ىذلا ىهلإلا عبنلا اذه ريسفت ى ةباحصلا رصعل ةيلاتلا لايجألا هتفاضأ ام
 .هزونك ىفتال

 ريسفتلا ق هرودو سارع نبا ى رظنا (*) اذه ى نيعبسلاو نماثلا" عونلا رظنا )١(
 رهست دلوحل ىنالسإلا ريسفتلا بهاذم باتك . باتكلا
 . اهدعب امو ه7 ص ( راجنلا ملحلا دبع ةمجرت ) . نينادلا عونلا .عجار (؟ )



 بدأألاو ةغللا ىف نآرقلا رثأ
 هلثم باتك مثألا نم ةمأل حسي مل ذإء مهتغل ىف برعلا ةرخفم ميركلا نآرقلا

 نيح ءاوس « بولقلاو سوفنلا ىف ريثأتلاو ةغالبلا ثيح نم ىويند الو ىنيد ال
 تاومسلل هقّلاخ نعوأ « هلالجو هتمظعو دحألا دحاولا هللا ةدايع نع ثدحتي

 ىلع اهميقيو مهتايحسانلل عرشي نيح وأ « روشنلاو ثعبلا نع وأ «ضرألاو
 . ةرخآلاو ىلوألا : نيرادلا ىف ةداعسلا ملل ققحي ديدس جبن

 عورب ىبح هتوالت ق ىضمي داكي ال ملص هيلع هللا لص لوسرلا ناكو

 « هئادعأ نم اوناك مأ هراصنأ نم اوناكأ ءاوس « مهبولق عماجمب ذخأيو هيعماس

 ضعب ولتي هعمس هموصخ ”دلأ نم ناك ىذلا ةريغملا نب ديلولا نأ ةاورلا ىور دقف

 نم تعم دقل هللاو » : مهل لوقي شيرق نم رفن ىلإ هّجوتف «ميكحلا ركذلا ىآ

 هيلع نإو ةوالههل نإو « ”نحلا مالك نم الو سْنإلا مالك نم وه ام ًامالك دمحم

 ةقدؤف ”سحأ هنأ حضاوو .(72قدْمُمل هلفسأنإو رمثمل هالعأ نإو « ةوالطل

 ىذلا نملبا مالك نيابت امك مهئاحصف نم سنإلا مالك نيابت نآرقلا ىآ نأ

 ةنسلأ ىلع رو دي ناك امم « ًانوزوم ًارعش سيل هنإ . مهناهُنك هب قطني ناك

 « مهن ابطخ نم مهريغو مم اهك ةنسلأ ىلع رودي ناك امم ىقم ًاعجسالو ؛ مهتارعش

 اهيف دجتو : سفنلا اهدنع نكمطت لصاوفب هتايآ تلصف هدحو طمن وه اغإ

 طم وه لب © رهاب طمع هنإ . ةبوذعو احر ظافلأ نم اهب لصتي ام لك قو

 نيحللاو سنإلاتعمتجا نأل لق ) : هركذ ”لتجلوقي « هتغالبو هنايبب زجعم

 نإو ) (اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأيال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع
 هللا نود نما ءادهش اوعداو هلثم نم ةروسب اوتأف اندبع ىلع انلزن امم بير ىف متنك

 اوضمف ٠ اسمات ًازجع هتضراعم نع برعلا زجع العفو . ( نيقداص منك نإ

 « تلعتسا نأ ةرهابلا ةزجعملا ثبلت ملو « مهتنسلأ نودمغُيو مهفويس نود رح

 ى ىرشععزلا ريسفت رظنا )١(
 . هايملا ريثك : قدغم .رثدملا ةروس



 ف
 ىلع تغزب ام ناعرسو ٠ ةيبرعلا ةريزحلا قف ترشتنا نأ اهؤاوضأ ثبلت مو
 عمشاو بالقتال أيه ان سناربلا لابج ىلإ ايسآ طساوأ نم هكلاسمو ملاعلا بورد
 هل عستيال هليصفت نإف ءالامجإ كلذ لمْجْسنو « اهيدأو ةيبرعلا ةغللا خيرات ىف
 | . ةدودعم فالع نع الضف باتك

 ء شيرق ةجحل ىلع برعلا عمسج هنأ ميركلا نآرقلا راثآ نم ناك ام لوأو
 هذه نأ ريغ « ةيلهاحلا ىف ةيلامشلا لئابقلا دوست ةجهللا هذه تناك اًنقحو
 مهلئابق امأ « ًايلاغ اهنومدختسي نيذلا مم ءارعشلا ناك دقف « ةمات نكت مل ةدايسلا
 اهبرق بسح : ًاريثك وأ اليلق ةيشرقلا ةجهللا نع فلتخت تاجهل كولت تناكف
 قورف نمتاجهللا هذه نيب امبيرقت ىلع نآرقلا لمعف / اهدعب وأ ةكم نم
 فارطأو ليللا ءانآ هنولتي برعلا ناك ذإ « ةيشرقلا ةجهلل ةدايسلا لامكتساو

 ةيلخادلا ءاحنألا ىف ةلغلغتم ةيبونخلا لئابقلانبب ”معت ةجهللا هذه تذخأو . راهللا
 راصمألا تريصمو حوتفلا تحتف الو . ةيريمحلا ملكتت لازت ال تناك ىلا
 ًاضرف هتوالت تناك ذإ « هبراغمو ىاالسإلا ملاعلا قراشم ىف دوست هتجم تذدجأ
 لوقي «٠ هليترتو هظفح ىلع مالسإلا ًثحو « ملسم لك ىلع ًابوتكم
 ةشيعم هل نإف ىركذ نع ضرعأ "نسمو) (اليترت نآرقلا لئترو ) : هنأش رع
 اريصب تنك دقو ىمعأ ىترشح مل بر لاق ىمعأ ةمايقلا موي هرشحنو اكدض
 نوملسملا لوحت كلذبو . ( ىسْسُت مويلا كللذكو اهتيسنف انتايآ كتتأ كلذك لاق
 ىراحصلا مهنم اونكس نم ىح مهريغصو مهريبك هولتي « نآرقلل ةظفح ىلإ مهروهمج ف
 . ةيوغللا هعباوطب نوعبطني مهلعج امم « لابحلا سوءرو ةديعبلا

 ىمالسإلا ملاعلا ىف رشتنت نأ ال شيرق ةجهلل ظفحلا اذه حاتأ كلش ريغ نمو
 ليال ةضعغ ةديدج روصعلا رم ىلع لظتو ًاضيأ فتحت نأ لي 6 ةيسحف
 ”بوعش اهتذختا ذإ « تاغل.نم تيقل ام تحستكا اهإف ًاضيأو «نامزلا عم
 طيحملا ىلإ ايسآ طساوأ نم ىبدألا ناسللا وه حيصأف . اهسناسا اهل رصح ال -
 نمِتَّلحذإ ؛ةيشرقلا ةيبرعلا اوملكت ءاحنألا هذه ىف اوشاعنم لكف . ىسلطألا
 لكو « مضوقعو مرعاشم زعوا رحلاب نو ربعي ب رعاوحبصأو لوألا مهتاغل لحم مهتنسلأ
 ىف اهرشنو . عايضلا نم ةيبرعلا ظفح ىذلا وهف . ميركلا نآرقلا لضفب كلذ
 . ةدلاخ ةيح ةغل اهلعجو « ضرألا راطقأ



 في

 كلذبو 5 نها ىرامس نيف تاذ ةغل ىلإ ل 6 هنأ هراثآ قاثو

 نامبالاو رفكلاو ناقرفلا : : لثم ءادتبا 5 0 بدألا وخرؤم فقي

 .دوجسلاو عوكرلاو مميتلاو ةاكزلاو ةالصلاو موصلاو قافنلاو مالسإلاو كارشإلاو
 ةلأسمن كت مل ةلأسملا نأ حلا نم نكاو «فينحلا نيدلا تاملك نم كلذ ريغو
 مل ىذلا هنومضم هل « ديدج نيد ةلأسم ًامضيأ تناك امنإ ٠ بسحف ظافلأ
 هئينادحو لعو اهبلع ليلدلا قاقتشاو هللا دابع ىلإ ةوعدلا نم « هنوفرعي برعلا نكي
 خيرات نمو تاظع نم ىعي امو مألا خيرات نمو ضرألاو تاومسلا قلص نم

 باوثلا روص طئسبو روشنلاو ثعبلا ري رقت نمو « ربع نم لمح امو ءايبنألا

 ىغبني امو اهزييمتو لوقعلابو ةيزيرغلا تانادجولاب كلذ ىف ًانيعتسم باقعلاو
 ةفرعم ىلإ ساولعا ةفرعم نم ًمئاد ىتقرتيل هنإو .ىأرلا باوص نم اهل أيبّتي نأ
 نم مهنايح هيلع نوكت نأ ىثبني اه سانلل عررشي كلذ لالخ ىو « ناهذألا

 ةوخأ مدوست اك ةلادعلاو ةمحرلا مهدوست ثيحب مهعمتج فو مرا ف ماظن

 ضيبأ الو اهيف دوسأال ةوعخأ ٠ « هئيعي ام هللا لام نم ريقفلل ىنغلا اهيف لذي « ةماع

 ةرشع عيرأو ةثام اهيف كزأ ىلا ةميركلا ةوعدلا هذهلكو . ىمجعأ الو ىبرع الو
 هتبسك ام لك نإ لوقن نأ عيطتسنو ..اهيئاعمي و امتارابعب ٠ ءادتبأ ا و
 « نيظعاولا رابك نم هريغو ىرصبلا نسحلا دنع تاظع نم مم كلذ دعب ةيبرعلا

 . ريزغلا هنيعمو نآرقلا ضيف نم وه امنإ
 لك نإ انلق اذإ غلابن الو « ةريثك مولع هلوح نوكتت تذخأ نمزلا رمبو

 بح نم نآرقلا مهبف سرغ ام لضفب ناك امنإ فراعم نم برعلا هبسك ام
 ًامولع ةرشابم هنم نوقتشي اوذخأ دقو .عضوملا اذه ريغ ىف انمدق اك ملعلا

 ىف ناقتإلا » هباتك ف ىطويسلااهط ضرع ىلا مولعلا نم هريغو تاءارقلا ملعك ةريثك

 ماك هيلع مولعنم هلوحقئبنا ام امهيف روصي نيدلجم ىف عقي وهو « نآرقلا مولع

 روهظل أيه م ةصاختو هماع ملعو هبارعإو هوحن ملعو لوزنلا بابسأ ملعو ريسفتلا

 اذإ غلابن الو . هلوصأو هقفلا راع هم ةعرقنملا- ةمهملا مولعلا نيو. ةغالبلا مولع
 ةضيل ةوقب ايه ىذلا وهف . هتمدخل تماق اإ اهلك ةيمالسإلا مولعلا نإ انلق

 . ةيملعلا برعلا



 م

 ىف اهماقأف « بيرغلا ظفللا نمو ةيشوحلا نم ةغللا بذه هنأ هراثآ ثلاثو

 ةقلعم لثم ةقلعم ىلإ دوعت نأ ىكيو « ةغالبلاو نايبلا نم زجعملا بولسألا اذه
 ةطقخا اًنقح هنأ فيك ىرتل عوبطملا اهناويدو ليذهلثم ةليبق رعش ىلإ وأ ديبل
 نم ضرغلا ىلإ لوصولاو دصقلا حوضو عم « ةوالطو قنور هل « الزج ًابولسأ
 « ىبعملا ردق ىلع ظفاللاف « لوضفالو دئاوز هيف سيل بولسأو هو . هكلاسم برقأ
 برقي لب « بولقلا نع الو ماهفألا نع عفتري ال ظفل وهو « اسر هل ممر امنأكو
 اذه عدتبا ىذلا وه نآرقلا نأ هيف كلش ال امو . فاغشلا سملي ىبح اهم
 نيح ناذآلا ذلي ىذلا عنتمملا لهسلا بولسألا اذه لب ٠ مكحما بولسألا
 ىذلا بولسألا اذه « هيلإ ىغصت نيح بوافلاو هب قطنت نيح هاوفألاو هل عتمتست
 اذإف راصمألا برعلا حتف تف نيح-سولقلا حتفي نأ عاطتسا ىذلاو « انتيب رع زي

 . ةفاّفشلا ةيفاصلا هتغل ىلإ ةفلتحا مهماغل نو رجب مم اذإو « نوهودشم اهلهأ

 هتاقطالم ىو باذعلاو باسحلاو ثعبلا نع ثدحتي نيح هعراوق ىف "ًارقاو

 دجتس كنإف هلوسر ىلإ ثدحتي نيح وأ ةرفغملاو ةمحرلا نع ثدحتي نيح
 هدو و ظفللا ةلوهس عم هتعو رو ماهفإلا ةدوج ىف ادرطم امئاد بولسألا

 : نوثنعبي موي مر امو نيكرشملا دعوتي ىلاعت هلوق ىلإ رظناو « فلكتلا نم
 م هللا ءاش نم الإ ضرألا ىف نو تاومسلا ىف "نسم م قعصف روصلا ف خفشو )

 باتكلا عضو اهتبر رونب ضرألا تقرشأو . نورظني 3 ة مها اذإف ىرخأ هيف خفت
 سفن "لك تيشقو: .نومتل ظبال هو قحلاب مهيب ”ىيضاقو ءادوشلاو نييبنلاب ءىجو

 اهوداتن اذإ ىحارتمز منهج ىلإ اورفك نيذلا قيسو . نولعفي امم ملعأ وهو تلمع ام
 0 تايآ مكيلع نولتي مكنم ل سر مكتأب ملأ اهتنزتخ ملل لاقو اهباوبأ تحت
 نيرفاكلاىلع باذعلا ةملك تّدقحنكلو ىلب اولاق اذه مكموي ءاقل مكنو ندسيو

 نيبو ٍكلذنيب نراقو .( ني ربكتملا ىوُشمم سئبف اهيف نيدلاخ مهج باوبأ اولخدا لبق
 حس اذإ ليللاو ىحضلاو ) : ىحضلا ةروس ىف هلوسرل زعو لج هتفطالم
 كبر كيطعي فوسلو ىلوألا نم كل ريخ ةرخآللو ىلق امو كبر كعّدو ام
 ىنغأف الئاع كدجوو ىدهف ًالاض كدجوو ىوآف ًاميتي كدحي ملأ ىضرف
 نلف (ثدحف كبر ةمعنب امأو رهشتالف لئاسسلا امأو "هت الف مهتيلا امأف



 لإن

 بولسألا ةعور دجت امنإ « ًافيعض ًاظفل الو ةرعوتم ةملك كانه الو انه دجت

 عمو « اهيناعمل امتافيتساو تارابعلا ةقد عم « هتعاصنو هتبوذعو هتلازجو ًامئاد
 اهقيحرب لوقعلا ىذغت ىلا ظافلألا « هاوفألا ىلعو ناذآلا ىف ةنسحتسملا ظافلألا

 . سوفنلاو بولقلا ىشتو قاصلا
 ةيبرعلا ىف ةقحال الو ةقباس هل سيل ىذلا ةعورلا غلابلا بولسألا اذهو

 ءابطخلا ذخأ هياده ىلعف « هروهظ ذنم ىبرعلا بدألا دومع ماقأ ىذلاوه

 جراخم نسمحو ةميركلا هتجابيدب نيدتهم ةيبدألا هراثآ نوغوصي ءارعشلاو باتكلاو
 « اهانعمب طيحت ثيحب تارابعلا نم اهعضاوم ىف تاملكلا ةقدو « هيف فورحلا

  نولازي الو برعلان اكو . ةوالحلاو ةناصرلا عم « اهازغم نع ىّلاجت ثيحبو
 تفلتخا امهم ءهادّه ىلع اوراس ىذلا ىلدألاو ىوغللا مهمجعم وهف .ةنوظسفحتي

 نوئسحتسي اوناكو » : ظحاحلا لوقي . مهراصعأو مهراصمأ تدعايت وأ مهراطقأ

 كلذ نإفنآرقلا نم ئآ عسمتجلا موي مالكلا قو لفحلاموي بطخلا ىف نوكي نأ

 : ىدع نب ميلا لاقو . عقوملا سسلسو ةقرلاو زاقولاو ءاهبلا مالكلا ثروي امم

 نبا دلع وأ اير نع الح حاولا نإ : ناّطح نب نارمع لاق
 سلاجلا ضعبب تررم ىفإ م «ىلأو ىمع اهدهشو سانلا احم اف سكان

 هتبطخ ى ناك ول برعلا بطخأ ىنفلا اذه : مهضعبل لوقي الجر تعمسف

 كانإف « همظتنن ماكحإو هبولسأب مونتفل الإ كلذ امو . «2١١ نآرقلا نم ءىش

 بيطخ وأ بتاك مالك قايس ىف ىنأت نيح « ةظفللا لب « هنم ةرابعلا دجت

 نم نوقتّسسي برعلا ءابدأ لازي الو . عطاسلا بابشلا اهنأك . ءىضت رعاش وأ

 نودب لوقلا ناسحإ مل لفكيو « مهتنسلأ موقي امريزغلا هعبن نم نولهنيو هضيف
 . ديعب نم ظافلألل بالتجا وأ لمعت وأ فلكت
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 ىوبنلا ثيدحلا

 لعف وأ لوق نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىكح ام لك وه ثيدحلا

 مساب ىمسي ام هنم لب « هل الاوقأ هعيمج سيل كلذب وهو « ريرقت وأ

 ْ . ١١2/١ نييبتلاو نايبلا )١(



 مو

 هنوئش نم نأش ىف وأ هلمع وأ هقلسخ نع ةياكح ةاورلا هاور ام ىهو راثآلا

 ذإ « نيدشارلا ءافلخلا ةصاخو ةباحصلا نع ىكدح امم ًاريثك ةاورلا هيلإ مضو

 هللا لور. ىركل ناك دنا ): ىلاعت هلوقب المع مهاعفأو مشاوقأ ىف هب نودتقي اوناك

 6 رمحو ركب ىلأ ة- 4كددس اولوقي نأ نوهركي اوناك» : ظحاخلا لقي ةنسسح وس

 «كاق ناسيك نإ خلاص نع ادعم نبا فو كوينز نم فا 2 . لاقي لب

 انبتكو : لاق « نسل بتكن اذكف ملعلا بلطن نحنو ىرهزلاو انأ تعمتجا »

 نع ءاج ام بتكن : لاق مث : لاق « ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ءاج ام

 ملو بتكف : لاق « هبتكن الف «ةنسب سيل هنإ تلق : لاق ءةّنَسس هنإف ةباحصلا

 تل حجنأف 5 بتكأ رى ا*

 ىنالسإلا نيدلا لوصأ ركذي ميركلا نآرقلا نأ ىلإ عجرت ثيدحلا ةيمهأو
 ركذي / 0 كل « اهلصفي ىذلا وه هنأو ليصفت نود ةلمجم هماكحأو
 هلوق لثمي ىتكا لب ءلوؤلمإلا ناكرأ مما نم امهو ةاكزلاو ةالصلا ليصافت

 « اهتايفيكو ةالصلا تاقوأ ثيدحلا لّصفو ( ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأو ) ىلاعت

 ناذهو . اهعيزوتو ةاكزلا عمسج ىف اهعابتا بجي ىلا سسألاو دعاوقلا لصف انك
 نيب ىذلا وهف . هلاوقأو لوسرلا لاعفأ !هلوانت ىلا رماوألا تائم نم نارمأ
 ةيناسنإلاو ةيعامجالاو ةيقالخألا ئدابملا روص انك ايلمع اهروصو ةعيرشلا ماكحأ

 هماكحأ لمحت نيح ةصاخو نآرقلل المكم ناك كلذبو . لوسرلا اهب ءاج ىلا
 امل هنأ بلاط ىبأ نب ىلع نعىور دقف «هتايآ ضعب ىبعم نم دارملا مهْسَسي وأ
 هنأل نآرقلاب مهضراعي ال نأب هاصوأ جراوحلا ضعب جاحيل سابع "نبا لسرأ
 اهم اودجب الف ةّنسلا هدامع نوكي نأبو ( ةفلتحم ىلاعم لمتحو « هجوأ“ لامح

 . "اجر

 ناكو هتايح ىف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدح نووري ةباحصلا ناكو

 انلق ىتافلخ محرا مهللا م : هللا لوسرلاق : لاق سابع نبا نعف « كلذ ىلع مهي هسفن وه

 .18؟6 صا 37 جا ( ىلحلا ةعبط ) ظحاجلل ناويحلا )١(
 .115/17( توريب ةعبط) ةغالبلا جمخ (؟ ) . مما
 (ايروأ ةعبط ) دعس نبا تاقبط (؟)



0 
 (١)سانلا انوملعيو ىيداحأ نووري نيذلا : لاق ؟ كؤافلخ نمو هللا لوسر اي

 72 "نم اهب اوربخاو ىبيداحأ اوظفخلا : دوفولل لوقي ام ًاريثك ناكو

 :م دهاشلا غلبيلف الأ : ةرووشملا عادولا ةجح هبطخ ىف رركتنو 2 راسل
 امل هنأ اب رمو . هتنسو نآرقلا مهوملعيل هلسر لئابقلا قام ناكو .« اغلا

 : لاقف « هللا باتكب : لاقف ؟ ىضنقت مب : ا ا لا

 ناكو لوسرلا ةايح ىف الوادتم ناك ثيدحلاف . هلوسر ة ةنسبف : لاق ؟ دجت مل نإف

 هيهاونو نيدلا . رماوأ لعا اوفي ىبح « سانلا ىف هتعاذإو هرشنب رمأي لوسرلا
 . مظنو بادآ نم هب + مذخأ امو

 باتك نوغّلبي اوذخأ ةيمالسإلا راصمألا ف ةباحصلا رشتناو لوسرلا ىفوت انو

 هلاوقأو هلاعفأ نم ةريبك الو ةريغص نوكرتي ال اوداكو ءاوبهذ اهيأ هلوسر ةنسو هللا

 اذه ىف مهنع ىور ام ةرثكب ةعامج مهنيب نم ربشاو ع« اهولقانتو اهرصحأ الإ
 سابع نباو ورمع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبعو ةشئاعو ةريره ىلأ لثم بابلا
 نوعباتلا مهفلخ ةباحصلا بهذ اذإ ىبح . مر ريثكو ٠ كلام نب سنأو

 ثادحم اف « ليج ىلإ ليج نم لقتني ثيددحلا ذحخأ كلذبو . مهم هوعمس ام نوكحي

 ناوكت مث نمو . ىنأبنأ وأ ربخأ وأ ىثدح وأ نالف نع نالف نم تعمس : لوقي

 ىلا لسالسلا كلت '::هتاور نم ةليوطلا لسالسلا تنوكتو ثيدحلا دنس

 ىبح مهنع ل اقني نمو شر حلا نيب ةفاسملا لوط لماعب نمزلا رم عم تمخضت

 ةءاعملا ف ث تب دنس زم ربك أ .دحتاولا كيدحلا نوكي دقو 06

 حبصأو « هولماح ددعت اك « ثيدحلا ةياور قرط تددعت كلذبو « ضرألا ىف
 ىلع دمتعي ناك هنأل ًاثيدح ىّمسي نأ ىعيبطو . رصقب و لوطي ًادنسو انتم ىوتحي

 اهب داريو ةداعلا ةغللا ىف ىهو ؛ ةنسلا ايفا يمني ققاو ىوفشلا لقتلاو ةياورلا

 ىبعمب نارقلا ىف لففتست ىهو « هتباحصو ىبلا نع تفر هلا ةسدقملا ةداعلا

 لوسرلا نع تيكح ىبلا ديلاقتلا ىلإ نوملسملا اطّوح دقو نيلوألا فالسألا ديلاقت

 . هبحو

 كلت ةصاختو ؛هتايح ىف 53 ليسا :فيداحلا نفيس نأ هلق هنو اكل اكو

 ىالطسقلا ةمدقم ثيدحلا اذهى رظنا )١(

 هدا اخبلا ىلع



 فل

 « مهيد ضئارف مه نيب ماوقألا ضعب ىلإ بتكي ناك نيح ةاكزلاب لصتت ىلا
 لاوحألا ضعب ىف ىنلا صّخرو . 21١ ةروثأملا هبتك ضعبى كلذ دجن ام وحن ىلع
 ءوس هيلإ اكش راصنألا نملجرل نذأ دقف «هثيدح اوبتكي نأ ةباحصلا نم رفنل

 :لاق جيدح نب عفار نعو 2"! هنيميب هظفح ىلع نيعتسي نأ هنم عمسي ال هظفح

 « (27 جرح الو اوبتكا : لاق ؟ اهبتكنفأ ءايشأ كنم عمسن اذإ هللا لوسر اي انلق »

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأتسا ةنأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 نع اهبتك ىلا هتفيحص ىمسي ناكو «(0هل نذأف ثيدح نم عمسي ام بتكي

 لجرل اوبتكي نأ هباحصأ رمأ لوسرلا نأ ثيداحألا ضعب ىو . 2" ةقداصلا لوسرلا

 يغبني هنأ ىلع . '"'ةينيدلا ماكحألا ضعب تنمضت هنم اهعمس ”ةبطخ ”ىنمب
 اهنإف « هتايح ىف لوسرل ثيدحل ةباتكلا هذه نم ناك ام روصت ىف غلاب ال نأ

 ىح ٠ ”ةماع هثيدح ”ةباتك حبصت نأ ىِهْنَي لوسرلان اكو 0 دج ةدودحم تناك

 هثيدح نيودت نع ىبنت لاوقأ نم هنع رثأ ايف ببسلاوه اذهو «ن آرقلاب طلتخي ال

 29” «هحميلف ًاثيش بتك نف نآرقلا الإ اثيش ىنع اوبتكتال ٠ : هباحصأل هلوق لثم نم
 دجن نأ لوسرلا دهع ىلع بتكُي مل ثيددحلار وهمج نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي امو

 مارش اهيف هللا ريختسي قفلو « هتباتك ىف ةباحصلا ريشتسي باطخلا نب رم

 تركذ. إو نمل بتكأ نأ تدرأ تنك ىنإ :لاقف هل هللا مزع دقو ًاموي حبصأ

 هللاو ىفإو « ىللاعت هللا باتك اوكرتو اهيلع اوسبكأف ًابتك اوبتك مكلبق اوناك ًاموق

 ةباحصلا نم ريثك هعبتو «نئسلا ةباتك كرتف .(*«ًادبأ ءىشب هللا باتك سبأ "ال
 .ديعسىلأو ةريرهىلأو تباثنبديز لثممهعماس هبتكي نأ نوهركي و ثيدحلا نووري
 . تناك نإو نيعباتلا نم ريثك مهب ىدتقاو « ىرعشألا ىسوم ىلأو ىر'دخلا
 نرقلا ىف نودي مل لاح لك ىلع هنكلو 2 هتباتك رداوب ميقتب دنع رهظت ثاخأ

 زيزعلا دبع نب رمع للوت ىتح كلذ ىلع رمألا لظو . اًماع ًانيوذت ةرجهلل لوألا

 اهدعب امو 4+7 ص ىملعلا دييقت (4 ) ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم كلذؤ رظنا ) ١(
 . ه4 ص ىملعلا دييقت (ه ) هللا ديمحل ةدشارلا ةفالخلاو ىوبنلا دهعلا ىف
 . مص ردصملا سفن )١( . (رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحلا عبط)

 1 اهدعب امو 55 ص ىملعلا دييقت 0020 ةعبط )ىدادغبلا بيطخلل ماعلا دييقت )١(

 . اهدعب امو ؛4 ص ردصملا سفئ (8) : . ٠" ص ( شعلا فسي

 : ٠7١ ص ماعلا دييقت ع(
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 ىلع ىئاقرزلا ؟'7ةيشاح ىف ءاج .. هتيودتب رمأف (ه ٠١١ - 44) .ةفالحلا
 اهنودؤي اوناك امن ثيداحألا نوبتكي نوعباتلا الو ةباحصلا نكي مل» : كلام أطوم

 اهيلع فيخ ىّيح .. ريسيلا ءىشلاو تاقدصلا باتك الإ ًاظفح اهنوذخأيو ًاظفل
 زيزعلا دبع نب رمع رمأف «توملا ( اهظاّفح نم ) ءاملعلا ف عرسأو سوردلا

 ثيدح وأ ةّدسنم ناك ام رظنانأ :هيلإ بتك امف (ةنيدملا ىلاو ) ىزحلا ركب ابأ
 ديعس نب ىبحي انربخأ : نسحلا نب دينع ةياوز ًأطرملا ىف كللاع .لاقو هتاف

 ٌرظنا نأ « مزح نب ورمع نب دمحم ركب ىبأ ىلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ
 هبتكاف اذه وحن وأ هّنس وأ مص هيلع هللا لص هللا لوسر ثيدح نم ناك ام

 هجمرخأو .هحيعص ق ىراخبلا هقلع « ءاماعلا باهذو ملعلا سورد تفخ ىنإف ىل

 لوسر ثيدح اورظنا :قافآلا ىلإ رمع بتك : ظفلب ناهبصأ خيرات ىف ميش وبأ

 ىف مزح نبا لمع هلصي نأ لبق رمع ىفوتو . ؟ةوعتجا# لو هلع نا لصد

 باهش نباوه نيودت ةملكل قيقدلا ىبعملاب ثيدحلل نودم لوأو . ددصلا اذه

 رثكي ثيدحلا ىف فيلأتلا»و فينصتلا ذخأو . ةرجهلل ١74 ةنس قوتملا "'ئرهزلا
 ىراخبلا حيحص لثم هحاعص تعباتت م كلام أطوم رهظ ام ناعرسو « عستي و هدعب

 . ملسم جيو

 ناكو « هنيودت رخأت ثيدحلا نأ ىلع ئراقلا فقيل كلذ انمدق امنإ و
 لوسرلا جبن اوجبهني ىرح نيودتلا اذه لبق نودلوملاو مجاعألا هلوادتي نأ اميط

 ًاظافلأ اولدبأو اورّخأو اهتاملك ىف اومدقو هترابع ىف اوصقنو اودازف « هرثأ اوفتقيو
 دادغبو ةفوكلاو ةرصبلا ءاملع نم وحنلاو ةغللا ةمنأ ىأر كلذ لجأ نمو « ظافلأب

 دعاوقلا ىلع لالدتسالاو برعلا ةغل تابثإ ىف ثيدحلا نم ءىشب اوجتحي ال نأ

 لوسرلا نع تءاجب امك. اهظافلأب ىوردت نكت مل ثيداخألا نأل « اهونود ىلا
 ثيداحألا نم ريثك ناك كلذ لجأ نموءاهيناعب كبلاغ ىوردت تناك امئإ

 . هتاياور ددعتت

 )١( ةيشاحلا رظنا ٠١/١ .  0١/ه رجح نبال بيذهلا بيده 440
 باسنألا باتك هتمجرت ىف رظنا (؟) ١ ىبهذلا ظافحلا ةركذتو ٠١١/١ فراعمل»

 ىناعمسلل  58١ةوفصلا ةفصو ؟7 84 ص ةبيتق نبال (قالوب ةعبط ) ناكلخ نباو ؟١//الا 



 م

 ثيداحألا هذه ىف رظني نمو «رتاوت ةياورتي ور ثيداحألانم ةفئاط نأ ىلع

 ةرلكلا ع اوج وأ .مالملا ةيلعلا فرعي هظفلب ىور هنأب ءاملعلا هيلع صن امو

 دييشو ةمصعلاب فحدق مالكب الإ ملكتي مل هنآ خي لكتاللا هلوقي م اه

 نم ةلثمألا ضعب عئارلا هنايبل ظحاحللا برضيو ١١' « قيفوتلاب رسسيو دييأتلاب
 : راصنألل هلوق كلذ نف « هيناعم ترثكو هفورح ددع لق ىذلا هثيدح

 هلوقو « عزفلا دنع نو رثكتو « عمطلا دنع نوُدلقتل الإ مكتملع ام .هللاو امأ»
 0 هاوس 'نم ىلع ل 00 «مهاندأ مهمذب ىعسيو مهؤامد ًافاكتت نوملسملا »

 « « ًامرغم ةقادصلاو ًامنغم ةنامألا رت مل ١ اهرمأ اخلاص ىّتمأ لازت الو : هلوقو

 سلاجم ىم مكبرقأو ىلإ مكبحأ نإ » : هلوقو ٠ « نمتؤم راشتسملا » هلوقو
 . فلؤُيو نوفلأي نيذلا افانكأ نوئّلطوملا اقالخأ مكتساحأ ةمايقلا موي

 « « نوقيينفتتملا نوراثرللا ةمايقلا موي سلاجم ىتم مكدعبأو ىلإ مكضغبأ نإو
 : هلوقو « قودص رجات ”قلمأ امو : هلوقو « كلاهش ىلع كنيمي نتجت ال » هلوقو

 مكل ىضري هللا نإ » : هلوقو « ملسف تكس را متن ايجالان ادع ذأ ١ محر»

 . اومصتعت نأو ًائيش هب اوكرشت الو هودبعت نأ مكل ىضري : اثالث مكل هركبو اثالث
 ”لاقو ليق لبق مكل هركيو « مكرمأ هللا هالو نم اوحصاننت نأو اوقفت الو ًاعيمجم هلبح

 نم كل امئإو « ىلام ىلام : مدآ نبا لوقي ٠ : هلوقو « لاما ةعاضإو لاؤسلا ةرثكو

 اموق نإ » : هلوقو « تيضمأف تبهو وأ تيلبأف تسبل وأ تينفأف تلكأ ام كلام

 هعضوم لجر رسقنف ٠ عضوم لجر لكل راصف اومستقاف رحبلا ف ةنيفس اوبكر
 اوذخأ نإف « "تعش تئش ام هب عنصأ ىناكم وه : لاق ؟ عنصت ام : اولاقف « سأفب

 ةاكزلاب مكلومأ ونصح : : هلوقو « اوكلهو كله هوكرت نإو اوجنو اجن هيذي ىلع
 ناك بيغلا رهظب هيخأ مل نع باذ نم » : هلوقو « ةقدصلاب مك اضرم اووادو

 ىناصوأ : عستب ىبر ىناصوأ » : : هلوقو « رانلا ىلع همحل مرحي نأ هللا ىلع اقح

 ىغلا ىف دصقلابو ٠ بضغلاو اضرلا ىف لدعلابو «ةينالعلاو ّرسلا ىف صالخإلاب

 « ىنعطق نم لصأو « ىنمرتح نم ىطعأو « ىتملظ نمع وفعأ نأو ء رقفلا
 ريكتس ثيداحألا نإ :١ هلوقو « ًاريدع ىرظنو ًارك ذ قطنو ًاركف يمص نوكي نأو

 )١( نييبتلاو نايبلا ؟/١ .
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 هللا باتك ىلع هوضرعاف ىبع مكءاج اف «ىلبق نم ءايبنألا ىلع تريك امك ىدعب
 نم ةفئاط ظحاحلا ركذيو . «هلقأ مل وأ هتلق ىبع وهف هللا باتك قفاو اف
 ةقئاز» ةييدأ ةزيغذ دعت ىبلاو لاثمألا نارود سانلا نيب تراد ىلا هلاوقأ

 1 :1'2ملسو هيلع هللا للص هلوق وحن نم
 نآلا  نازنَنع هيف حطتنتال 1" هفنأ فتح تام  ىبكرا هللا ليخ اي.
 ةعامجو ند ىلع ةن'ده 14 [رّسفلا فوج ىف ديصلا لك 257 سيطولا ىبمح
 - نإ : اضيأ هلاثمأ نمو . نيترم رحب نم نيؤملا عسْلي ال  '*؛ءاذقأ ىلع
 سانلا "7 نمّدلا ”ءارضخو مك اي إ-١ ىتبأ ارهظالو عّمطتق ًاضرأ ال تكينعلا
 .(8ةلحار اهيف دجت ال ةئام لبإك

 نإف بدألاو ةغللا ىف نآرقلا رثأل عضوملا اذه ريغ ىف انضرع دق انك اذإو

 هنود هنأل ء مظعلا نآرقلا رثأ غلبي ال ناك نإو « امهيف ًارثأ رخآلا وه ثيدحلل
 ظحالن نأ نكمي و . مهحصفأو ةبطاق برعلا غلبأ هلئاق ناك نإو «ةغالبلا ىف
 « اهثاقبو اهظفح ىو « ةيبرعلا راشتنا ف مركلا نآرقلا نواع هنأ ىف هرثأ
 ةيهقفو ةينيد ظافلأ نم عاشأ امي ةيوغللا ةداملا عيسوت ىف ًاضيأ رثأ هل ناكو

 ى ءاملعلا لبقأ دقو ٠ صاخلا ”مادختسالا اذه لبق نم مدّ ىاست نكت مل ظ

 هنوظفحتيو هنوسردي « راصعألا بقاعت ىلعو « ةيمالسإلا راصمألا فلتخم
 نكلو ٠ ىنعملاب تيور هترثك نأ اًنقحو . هنم نوطبنتسيو هنوحرشيو
 تقبس روصع ىف رودت هظافلأ تناك ذإ « ةيوغللا هتميق نم للقي ال اذه
 ىه ىلاتلابو « ةميلس ةيبرع ظافلأ كلذ لجأ نم ىهو « ةغللا داسف رصع
 فاضأ ام مهراعشأو مهلئاسر ىف رتكلا اذه نم نوبدأتملا دمتسا دقو . نيمث زنك
 دقو . مويلا ىلإ مهنأش كلذ لازي امو « ةوالطو ًاقنور  روصعلا رم ىلع - اهملإ

 .دقح : نخد (6) عجارو ١9/٠ نييبتلاو نايبلا رظنا )1١(
 ىتح هتقانب عرمأ نم : تبنملا (5) . لاثمألا بتك
 . رفس نم وأ ةجاحنم ىغبي ام ضقي ملف تكله . هشارف لع تام نمل برضي لثم (؟)
 . اهيكري ىلا ةقانلا : رهظلاو ىف الثم برضي .رونتلا : سيطولا (؟ )
 الثم برضي . دبلتملا رعبلا : نمدلا (17) . برحلا دادتشا
 . ءىبس تبنم ىفأشنت ءانسحلا ةأرملا نم ريفنتلل الغم برضي . شحولاراح : ارفلا (؛4 )
 . لحرت نأل ةحلاصلا : ةلحارلا (8) : . صخشلا وأ ءىثلا ةسافن ىف
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 ضعب بطاخم لوسرلا ناك ذإ « لئابقلا تاغل نم ةبيرغ فرحأ هيف تءاج

 لدبأ ىذلا رووشملا هثيدحك ةفلتحم راثآ كلذ نم تيقبو « مهتاغلب مهدوفو

 لاق ذإ ريمحب نم برعلا ضعب عنصي انك مأب لأ هيف :١ مايصمماريْما نم سيل

 هلاثمأو اذه لجأ نمو . رفسلا ىف مايصلا ربلا نم سيل ىأ « « رفتسما ىف

 مالسنب مساقلل ثيدحلا بيرغ باتك اهمهأنم « ًابتك هبيرغف ءاملعلا فلأ .
 ًاضيأ لب « بسحف ةيوبنلا ةريسلا ىف ال ةيخيراتلا ةباتكلا ةأشن ًاضيأ 0 نمو

 ل نر تر نع ماا بس ل

 ولا لادتعالانازيمو اعلا ةباصإلاو ةياقلا فلس 1 ةعمزبإ تارا

 مولع ىف هتكراشم ريغو ثيدحلا 0 تال طا . نف لك
 ةعئار ةيملع ةضبم ىلع ثعب امم « هقفلاو ريسفتلا . ٠



 ثلاثلا لصفلا

 رعشلا

 نيمرضفما ءارعشلاو رعشلا ةرثك
 ىهو « مالسإلا ردص ىف راعشأ نم مظُن امب خي يراتلا»و بدألا بتك رخزت

 كانه سيلف « رصعلا ثادحأ نم انفداصي ام لك ىف اهاقلن « ةريثك راعشأ
 لوسرلا ةوعد ثادحألا ربكأ ناكو :: هقفاريو رعشلا هبكاويو الإ ريبك ثدح

 . فيسلا لمسح ىلإ هترطضا ةوعد ىهو « مالسإلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص

 اونمآ نم كانه ناكف نيكرشمو نينمؤم اهئازإب برعلا مسقناو « اهنع دايذلل
 لكو «هللا ليبسنع نو دصيو مدقلا نيدلانع نوعفادي اوفقو نمو مهن اميإ "نسسحو
 نأ ريغ «ةريزحلاف مالسإلا رمأ ماقتساو . ءارعشلا ةنسلأىلع الثام هدجن كلذ

 تناك مث « برحلا هذه رعشلا لّشمو مهبراحف « ركب ىبأ دهعل اودترا ؟ءاوقأ
 ديشانأ نودشت مهو ملاعلا ىلإ مالسإلالعاشم نولمحي برعلا قلطناف ٠ حوتفلا
 ةهج نم ةشئاعو ريبزلاو ةحلطو ىلع بورحو نامع ةنتف كلذ تلتو . داهحلا

 مهراعشأب اوحياصتو ءارعشلا تاوصأ تسلعسف « ةيناث ةهج نم ةبواعمو ىلع بورحو .

 ْ . ناكم لك ىف

 مهسفنأ عم لب « ثادحألا عمال رصعلا اذه ىف نومظني نو ريثك .ىضمو

 فقوتي مل رعشلاف . ميركلا هيادهو مالسإلاب ريبك دح ىلإ نيئيضتسم مهلئابقو
 نم نوشيعي اوناك هيف ارشاع نم :نآل ىعيبط اذهو ء رصعلا اذه ىف فلختي ملو

 ٍمهفطاوع نع رعشلاب او ربعو مهاسل ةادقدع تلحنا دق اوناكو ةيلهاحلا ىف هلبق

 أرقاو .هنومظنيو هنوعنطصي اواظ مالسإلا ةمعن مهيلع هللا "متأ املف « مهرعاشمو
 ةباحصلا بتكو ماشه نبا ةريسو ىربطلاو :ىفاغألا لثم خيراتلاو بدألا بتك ىف

 ىف أرقاو ءناسل لك ىلع ليسي رعشلا دجتسف باعيتسالاو ةباصإلا لثم
4> 
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 ريغب امهيباتكى ناظنتحي ىعمصألاو ىبضلا لضفملا دجتسف تايعمصألاو تايلضفملا

 « مهم ني ريثكل مجارت ءارعشلاو رعشلا ف ةبيتق نبا دقع دقو « نيمرضخملل ةلوطم

 ٠ نيعرابلامهيدوجم نم ةفئاط « ءارعشلالوحف تاّقبط » هباتك ق مالس نبا كلسسو

 ىف ًارهدزم لظ رعشلا نأ هسفن ىف رقتسي رداصملا هذه لك ىلإ عجري نمو '

 نودلخ نبا كلذ نظ انك فعض وأ فقوت هنأ حيحصب سيلو « مالسإلا ردص

 لوأ رعشلانع برعلا فرضنا » : هتمدقم ىف لوقي ذإ نيرصاعملا ضعب هيف هعباتو

 بولسأ نم مهشهدأ امو ىحولاو ةوبنلاو نيدلا رمأ نم مهلعش امب مالسإلا
 مث « ًانامز رثنلاو مظنلا ف ضودللانع اوتكسو كلذنع اوسرمخأف همظتنو نآرقلا

 هرظسحو رعشلا ميرحت ىف ىحولا لزني ملو « ةلملا نم دشرلا سنوأو كلذ ّنفتسا
 . 223" هنم مهنديد ىلإ ذئنيح اوعجرف «هيلع باثأو مص هيلع هللاىلص ىبنلا هعمسو

 اذه نأ حضاوو «لوسرلا رصعل ىحولا لوزن ةدم رعشلا نع مهفقوت لعجب هنأكو

 لئابقلا روهمجنأ فورعمو «ةوعدلاب اوّدسغْسشي مل مهنأل نيكرشملاىلع قدصي ال
 . نذإو . ةرجهلل نماثلا ماعلا ف ةكم حتف دعب مالسإلا ىف لخد امنإ ةيبرعلا

 لوسرلا لقتنا نأ لإ ىأ نيماع ةدمل ناك امئإ- حص نإ  رعشلا نع مهفارصناف
 همالك لوأ ىف هلاق ام ضقني هسفن وهو . ىلعألا قيفرلا ىلإ ملسو هيلع هللا لص

 ناك هنأ فرعن نحتو « هيلع باثأو رعشلا عمس لوسرلا نأ نم هرخآ ىف هلاق امب

 ةكم ءارعش ىلع نو درو هنع نودفاني ةنيدملا ءارعش نم ةثالث هبناجي فقي

 كلام نب بعكو تباث نب ناسح يهو « نيعفادم نيدئاذ هموصتخ نم مهريغو

 ناك دوفولا ىناع هتايح نم نيريخألا نيماعلا ف ىتحو . ةحاور نب هللا دبعو

 | ثدحتي هيدي نيب اوائتمَي نأ درجمبو «هؤارعشو هابطخ هعبو مدْئقَي دفو لك
 ملص هيلع هللا ىلص لوسرلا ءابطخخ مييلع دريو مهارعش دشن مهئابطخ
 ا . ١" هؤارعشو

 هلقانتو مالس نبا دنع ءاج ام قباسلا همالك ىلإ نودلخ نبا عفدىذلا لعلو

 اولغاشتو برعلا رعشلا نع تلغاشتو مالسإلا ءاجف » : هلوق نم هدعب ةاورلا

 ١45/4 (بتكلا راد ةعبط) ىاغأ (1) .١ (ةيبياةعبلملا ةعبط ) نودلخ نبا ةمدقم ()
 . اهدعب امو . ؛؟ال ص
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 رثك املف هتياورو رعشلا نع ( برعلا ) تيفو مورلاو سراف وزغو داهحلاب .

 0 « رعشلا ةياور اوعجار راصمألاب برغلا تّنأمطاو حوتفلا تءاجو مالسإلا

 برعلا نم كله .دقو كلذ اوُنفَلَأو «بوتكم باتكالو نودم ناويد ىلإ اولوؤي

 رك جلا بهذو كلذ لقأ اوظفحف « لتقلاو توملاب كله نم

 : نمزلا دي نمحعاض ًاريثك .ايب رع ًارعش نأ ىلع ”لديل كلذ لوقي اإ مالس نباو
 ةياو رلا نأش نم نإف «هتياو رب اوفتكا مهمأو هونودي مل مهنأ نم هلاق ام هيفكي ناكو
 « ليلق ريغ هنم طقسي ِنأو رعشلا نم ريثكب ظفتحت ال نأ اهب دهعلا لاط اذإ
 بتك هلمحت ام هضقنيف داهحلاب هنع تلغّشو رعشلا نع تحل برغلا نأب هلوق امأ

 . هيمظان ءامسأ نمو ةريثكلا هتاموظنم نم خيراتلاو بدألا

 مهضارعإو مالسإلا ردص ىف رعشلل برعلا راغصإ ةببش تءاج امبرو

 رست ملأ نوواغلا مهعبشتي ”ءارعشلاو ) : ىلاعت هلوق ى ءارعشلا نآرقلا ةمجاهم نم هنع
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ نولعفي ال ام نولوقي مهنأو نوميبم داو لك ىف مهنأ

 تايآلا هذه سفن نم حضاوو .« اوملظ ام دعب نم او رصتناو ًاريثك هللا او رك ذو
 نع نوطسيثيو لوسرلا نوجه اوناك نيذلا نيكرشملا ءارعش مجاهي امتإ نآرقلا نأ
 هنيعب ًارعش 5 مجاه امنإو « رعش وه ثيح نم رعشلا مجاب مل نآرقلاف . هتوعد

 ءىلتع نألو : ميركلا لوسرلا هيف لاق ىذلا هسفن وهو « هلوسرو هللا ىذؤي ناك

 ناك لوسرلانإف كلذ دعب امأ ''”«ًارعش ءىلتمينأ نم هل ريخ امتي دعا وح

 نإو ًارحسل نايبلا نم: نإ » : هعئاو ر ضع عمسي نيح لوقيو رعشلاب بجعي

 همظن ىلع هريغو تباث نب ناسح ضحي ناكو 229 ةمكح وأ امك رعشلا نم

 هوفعو هئاضريسا ىلإ ةليس هذختي مهدعوت نمم هممصخ ضعب ناكو . مهبيثيو

 راعشأب هظفحأ ىذلا ريهز نب بعك نع فورعم وه ام وحن ىلع « هنع
 حفصلا بلطي ةروهشملا هتيمالمدشنأف هيلع م دق مث « مالسإلاب اهيف دادن ةفلتخم

 : !؟) هتدررب هيلع علخو ًارشب ههجو للهتف « هتءاسإ نع

 . ة/١ ةدمعلا (؟) مالس نبال ءارعشلا لوحف تاقبط )١(

 اهبدعبامو4١؟/0١(ىمالاةعبط) ىناغأ (4) . ؟2.ص' ( فراعملا راد عبط )
 ش ْ 7 0.11/١ (لوألاةعبطلا )قيشر نبالةدمعلا (؟ )



 :ه

 نأ ليلق 2 « همظنو رعشلا نع برعلا و ل مالسإلا نأ قحلاو

 ءادعأو شيرق ىكرشم نم هموصخ دض ًايضام ًاحالس هذختا مالسلا هيلغ لوسرلا

 ءافلحلا ناكو ."' 'ماسحلا عقو نم دشأ مب ملع هلّبن عقو نأ ىري ناك ذإ «هتلاسر

 ًاريثك . هتباحص ناك اك « (؟”مهنسلأ ىلع ًامناد هنوددري هدعب: نم نودشارلا

 لأسي ام ًاريثك ناك هنأب باطحلا نب رمع رهشا دقو . (؟"7دجسملا ىف هنودشانتي ام

 وه اهدشني دقو مهراعشأ ضعب هنودشني اوناكو « مهئارعش نع لئابقلا دوفو

 ىلع هيلاو -نيرعشألا: ىسوم- ىلأ ىلإ تصك نإ لاقيو غ(؟١انسحتسم ًابجعتم

 باوصو قالخألا ىلاعمىلع لدي هنإف رعشلا عتب كلتببق "نسم رثم» ةرصبلا

 رمأ ضرعي داكي ال ناك » هنإ مالس نبا لوقيو «72*2«باسنألا ةفرعمو ىأرلا

 . !١«رعش تيب هيف دشنأ الإ

 ًاضراعم فقو نيح الإ رعشلا نع طبشي مل مالسإلا نأ هانعم كلذ لكو

 لا هنسحءتسيو هيضتري ناك دقف كلذ دعب امأ « هتوعدل

 نب رمح ةصقو «هيف نوبقاعيو ءاجهلا نع نوبي فينحلا مالسإلا ىدبم نيدتهم

 نب ناقربرتل ةئاجه ق عذقأ نيح هسبح دقف ظ هرعت هيلا هب باطخلا

 هدهاع نأ دعب « هنع افع ةروبشملا هتايبأب هد اك ذالفأ ىلع همحرسا الو « ردي

 نه ىلع ديدشتلا ق رمع ةنس نامع عبتاو . ("!ءاجملا اذه لثم ىلإ دوغي ال نأ ىلع

 ةروهنشم ىحجرلا ثراحلا نبى اض عم هتصقو «دادح ةنسلأب نيملسملا نوقلَْسَي

 هيلع هودعتساف 6 هيف شحفأ اعذقم ءاجه راصنألا نم ةعامج اجه دقف

 : (4) تام ىتح هسيح- ق لظو « هسبحف

 8 1 ىدادتبلل بدألا ةنازخو 0٠ [ه 1 ١/١ ةدمعلا 10

 . ٠١ ةدمعلا (0) ةفيقسلا ىف ركب ىفأ ةبطخ عجاب (؟)

 541/١ ٠ ٠ نييبتلاو نايبلا (5) نبا رظناو « رصوح نيح ىلع ىلإ نامع باتكو

 2 ١اهة/؟ ( بتكلا راد ةعبط ) ىفاغأ 0090 .ةالإ1 كعس

 ةمجرت ىف رظناو .144 ص مالس نبا. (ه) 51ج( ابروأ ةعبط) دعسؤياتاقبط 00

 ةباصإلاو 4/١* ءارعشلاو رعشلا ًاضيأ ”ىناض 0 ؟91//١ ىرشخزال قئافلاو 41 - وه ص

 ةعبط ) دربملل لماكلاو م. ةنازهلاو ع برس 0-0 ١95/4 (بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (4 )

 ٠ 519 ص (تيار (٠ فيلأتلا ةنجل ةعبط) ديرفلا دقعلاو ٠
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 ءىش هتياورو كاذنيح رعشلل برعلا مظنو ءىش نيرصقلا نيتاه نكلو
 اوضرعتي مل ام مظنلا كلذو ةياورلا هذه ىف ةلوفكم مهتيرح تناك دِقف . رخآ
 فقوو رعشلا نع برعلا فك هنإ لاقي نأ مدانوللا ملا نمو « ضارعألل

 هراهدزا ىلع ثادحألا تدعاسو « ناسل لك ىلع دش ناك دقف « هطاشن

 حوتفلا ىفوأ نيدترملاو نيينثولا عم مالسإلا ةكرعم ىف ءاوس هلومخ ىلعال
 مالسإلا نإ انلق اذإ غلاب ال انلعلو . قارعلا ىف هموص+خ عم ىلع ةكرعم فوأ
 تقطنأو ةن.لاألا دسقدعنم تل هئادحأ نإف ءالاعشإ اهلعشأو هتوذج ىكذأ

 ةيلهاحلا ف فرع ملىلا ةكم دجن انب اذإف «هنوقطني اوزوكي مل ني ريثك رعشلاب

 مل حوتفلا ىف ءارعشلا نم تارشع ءازإ انب اذإو « اهفارعش رثكي ريثك رعشب
 ىهو ةمرضالا نم نيمرضخم ًاعيمج نومسي رو. اهلي همظنو رقشلاب او رهشي
 ىف اوشاعغ مالمإلاو ةيلهاجلا نيب مهتايح ى اوطلخ مهنأل طالتخالا
 ًاعم نيرصعلا

0 

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رصع ى رعشلا

 ىلإ ةيلهاخلا ةروصلاب مهرعش نومظني اولظ لئابقلا ءارعشنأ هيف بير ال ام
 لبق اوتاف ء مهنم نيريثك ىلإ قبس دق توملا ناكو « « مالسإلا ىف اولخد نأ
 نيمرضم اوسيل ٍمهف « نييلهاجلا رامغ ىف رحب نأ ءالثم ىرحو مهمالسإ

 ةيمأو ىشعألاو ةّمصلا نب دْنيَر د جرخن انك مث نمو ؛ ةمرضخلل حيحصلا ىبعملاب
 مهمظننو نيمرضخملا كلاس نم مهبارضأو ىلشنهّتلا رفلعي نب دوسألاو تلصلا ىبأ نبا
 . مالسإلا ةمعن مهيلع هللا م نأ لبق مهكردأ توملا نأل « نييلهاحلا كلاس

 نم ةرجهلا ىلإ هرطضا ام عب نيح هلوسرو هللا تءداح ًاشيرق نأ فو رعبو
 اهيف فقت « سيطولا ةيماح ةكرعم نيتدلبلا نيب تبشن ام ناعرسو « ةنيدملا لإ ةكم
 نمو هيلع هللا تاولص لوسرلا فقيو « بناج ف برعلا نم اهنيعي نمو شيرق
 نأ درجمبو . رختآ بناج ىف ةنيدملا ف هلوح اوفتلا نمو ةكم نم هعم اورجاه
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 نك مو « مهتسلأ نوّلسي نيضقانتملا نيبناحللا ىف ءارعشلا ذخنأ فويسلا تكبتشا
 ةقرول بسنت تاعوطقم ضعب الإ رعشب فرْعُت انمدق اك -ةيلهاحلا ىف ةكم

 لثم اهناينتف ضعبل بستىرخأ تاعوطقمو « نيفّتحتملا نم هريغو لفون نبا

 اهنيب برحلا تبشن املف . هيناغأ ف جرفلا وبأ امهل مجرت نيذللا رفاسمو هين

 هللا دبعو ثراحلا نب تايفس أ ' لثم ني ريثك ءار عش ءامسأ اهمف تعمل لوسرا نيبو

 بهو ىلأ نب ةريَبهو ىحمجلا ةزسع ىلأو ىرهيفلا باطح ا نب رارضو ىرْعَلا نب

 مس هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ ماجن ماهس نود "كنف اوذحنأ دقو «٠ وزنا

 هنوجبم اوناك مهنأل ال هيلعكلذ زعو . ةنيدملانم هراصنأو ني رجاهملا نم هباصحأو

 ى مهرعش نم عيذي امب هللا ليبس نع نو دصي اوناك مهمأل ًاضيأ لب ٠ بسحف
 مهحالسب هللا لوسر او رصن نيذلا موقلا عنمي ام» : راصنألل لاف « ةيبرعلا لئابقلا

 « هناسل فرطب ذخأو « امل انأ : تباث نب ناسح لاقف ؟ مهتسلأب هورصني نأ

 نب بعكهيإإ مضناو'' '«ءاعنصو ىرضَتب نيب ' لودقم ا ام هللاو : لاقو

 ى أرقاو . ةكم ءارعش نيبو مهني ءاجهلا مدتحاف « ةحاور نب هللا دبعو كلام

 ليق ام ةيبرح ةعقوم لك بقع قحسإ نبا نع لقني هدجتسف ماشه نبا ةريس

 ةو زغ بقعو ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا ف ردب ةو زغ بقع كلذ دجت « رعش نم اهيف
 ى كلذ نم ًافارطأ دجت امك ةسماخلا ةنسلا ىف قدنحلا ةوزغو ةثلاثلا ةئسلا ىف دحأ

 . ةنماثلا ةنسلل ةكم حتف

 ا د ويم ! نبا نآل راعشألا هذه نم ريثك ىف كشن نأ ىغبني هنأ ىلع

 1"!هنّنجهو هدسفأ ىتح رعشلانم ءاثغ لك لمح ناك - مالس نبا لوقي

 نباىورسي ام "دعن انسل» : ثراحلا نب نايفس ىبأل هتمجرت ف لوقي مالسْبا ىرنو

 كاذ نوكي نأ نم نسحأ رعش مل نوكي ال 0  ًارعش هريغل الو هل قحسإ
 ةيفاك ةديصق ثراحلا نب نايفس ىبأل تبثي هسفن مالس نبا نأ ىلع . ريفا

 دقو ا ادب ةعقو دعب ناسح اهمظن دق تاك ”ةيفاك دحأ موي ى اهب ضقان

 )١( دما 4 فاغأ . )0«( 50
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 : اهيف لوقي ىباو « 17 ويلا سفن ىق اهلاق ىلا هتديصق ىرُعبزلا نبال تبثأ

 اودهش ردبب ئخايأ تيل
 م ثمو ع

 اهكرب

 مهتداس نم سلا انلبقف

 ءاسبقب تقلأ نيح

 "”لَسألا عقو نم_ج رزخلا ٌرجض ه,-كيإ ؟- للا
 ؟0ثلّصَألا دبع ىف ٌلتقلا ٌرحتساو

 4 لدتعاف رْدَب َلْيَم انْلَدَو

 نع لاقو « 2"'ةنانك ىبب اهيف ضّرحي ةيميم ةزع ىلأل تبثأ هنإف ًاضيأو
 ىف لوقي ىذلا وهو « هلوسرلو هلل ةوادعلا ديدش ناك هنإ : بهو ىبأ نب ةريبه

 نَمَي ىذ بانكأ نم ةنانك اند 2-2 2 0

 انب نوبهذت ل : ةنانك تلاق

 ""!اهيجّري ناك ام ىلع دالبلا ضْرَع
 (8!اهيف امو اهوماف , ليخنلا : انلق 8

 « ةثالثلا رعشأ ناسحو « ةحاو ر نباو بعكو ناسح لباقملا فرطلا ىف ناكو
 هناسل هب ىرج ام لوأ نإ لامقيو « (« هديج رعشلا ريثك وهو » : مالس نبا لوقي

 : 2199 ثراحلا نب نايفس ابأ اهب ىادحتي تايبألا هذه شيرق ىلع هلس نيح

 هنع ع داق اًدمحم توجه

 ىضرِعو هدلاوو ىنأ نإف

 هفكب هل َتسلو هوجبنأ

 )١( نص مالس نبا ١58 اهدمب امو .

 ىكرشم نماهب اولتق نم : ردبب هخايشأ (؟ )
 . حامرلا : لسألا . شيرق
 تقلأ . ةنيدملاىحاوضب عضوم : ءابق (؟)
 : لتقلا رحتسا . اهسيطو ىمح : اهكري برحلا
 . رثكو دتشا
 مهم هاتلتق نم انفصتنا : فصنلا انلبق ( 4 )
 . ردب لتقل

 ُئاَرَجلا كاذ ىف هللا دنعو .

 ٌءاقو مكنم دمحم ضرع

 م

 ءاذِفلا امكريخل امك رشف

 . 51ص مالس نيا (ه )

 . 819 ص مالس نبا (1)
 عضوم : نمي وذ . ىحاوتلا : فانكألا (7)

 . مفديو قوسي : ىجزي . ةكم نم بيرق

 . اهيف هترثكل ةئيدملا ليخنلاب ديري (4)
 ْ . . اهودصق : اهومأ

 ريلا دبع نبال باعيتسالاو 0/4 ىاغأ (5)

 .١1؟9 ص



1: 

 : ةملك ىف دحأ موي لاق « ديجم رعاش.بعكو » : مالس نبا لوقيو

 هطسَو رحبلا نم جوم ىلإ انثجف
 م - 2 و

 ةيصن  نحنو فالاأ ةثالث

 مهنأك نيفجوم ًاعارس اوحارف
 اننا ءاطب انا رخأو ةقنعرو

 ودور يبا ةهروع . مد مت سوس

 هضعب ل 0 هرس نم
 ّ ا 0 م

 (١روم ع

 عضو 0 مهنم شيباحأ
 و

 الرو هوو
 تل خبل ةءام كفار 01

 (ةررع#*

 (؟

 167 قرنا ايلا ةقتتت# فعن م6 1 دموع -

 (737قّدُدحلا عرج نيبو داذملا نيب

 ناك هنأو همالسإ نّسُْح نع ثدحتو ةحاور نبا دنع مالس نبا فقوو

 : "' هلوق شيرقل هئاجه نم هل تبثأو ةتّؤُم موي اولتق نيذلا ةثالثلا ءارمألا دحأ
2-0 1-1 

 مرتماسف صرع نع سانلا دلاجن

 انّبلاغ سيل انأب متملع دقو
 2# ذلا هعاه ان

 مكلضف هللا نإ ريخل مشن '

 ٍنَسَح نم كاتآ ام هللا تبثف

 اوفلاحت مهنم فلح : شيرق شيباحأ )١(
 ةضيب ال ىذلا : رساحلا .ايشبح ىمسي لبج دنع
 . عنقملا سكع هل

 ل ةيصنلا (؟)
 | : ماهحلا . نيعرسم : نيفجوم (؟)
 ..هءام غرفأ

 رجشلا ريثك داو ىف ةعبسم : ةشيب ( 4 )
 مهريس نع كلذي ىكي . جرعلاوهو علظلا نم : علظ
 . نئمطملا هىطبلا

 بهل توص : ةعمعملا . قزمي : لبعري (© )

 ر 8
 (ةةروسلا :لزتت 'انّيقو . ىتلا نيف
 و 2 8

 اورثك نإو اوزع نإ سانلا نم ىح
 و ب د ه م هم

 '90ريِغ هلام ًُالْضَق َةيِرَبلا ىلع
 و َ سم ىو

 (١١!اورصن ىذلاك ارصنو ىسوم 5 تكث

 , بصقلا ةمجأ : ءابألا . بصقلا قران
 . ةكرعملا تاوصأ فصي

 : داذملا . دوسألااةريثك : هلق نضر 230

 . هقطعتم : قدتحلا عزج

 . ١8 ص مالس نبا (7)

 ١ ةنيدملاب عضو

 مهنأ ديري « ةيحاف نع : ضرع نع (8)

 . نوب رضي نم نلابيال
 5 رييغت : ريغ 0

 )٠١( لسرلا دصقي .



 ملوق لثمب شيرق ءارعش ناضراعي اناك» ًابعكو ًاناسح نأ ىناغألا قو

 مهرسيعب ةحاور نب هللا دبع ناكو «بلاثملاب مهناريثعيو رث املاو مايألاو عئاقولاب

 نوهأو بعكو ناسح ”لوق مييلع لوقلا ”دشأ نامزلا كلذ ىف ناكف « رفكلاب

 لوقلا دشأ ناك مالسإلا اوهقفو اوملسأ املف «٠ ةحاور نبا لوق مهيلع لوقلا

 ًاشيرق نايمري اناك ًابعكو ًاناسح نأ دكؤملا نمو . '')(ةحاور نبا لوق مهيلع
 ىلا ىه اهنأل . ةميدقلا ءاجملا "ةروص امهئاجه ىلع تبلغ نيح ةريصب نع

 ناثوألا ةدابعو كرشلاب مايضر امينأ ولو .نييلكملا نيمشرقلا_ سوفن :ىذؤت تناك

 ناسح هجتا مث نمو 2 اهب نو تعي اوذاكو مي الاب تناك مهم الان ال

 مهم اسرفو مهتداسا ريمعو ؛ تانذألاو باسحألا فق انعطف .ةهجولا هذه ب عكو

 اهدنع دجن ال نأ كلذل ئعيبطو . ريطتسملا ءالبلاب مهادعوتو برحلا نم رارفلاب

 متشلا نم ًايلاخ هارن ذإ «نيكرشملا مذ ىف ميركلا نآرقلا ةيلاثمب ًاحضاو ًارثأت
 نيكرشملا دعوتي ال هنإف ًاضيأو « باسحألاو ضارعألا ىف نعطلاو بابسلاو
 باوبألا حتفي كلذ عمو « رانلاب مهدعوتي امنإ , نابشلاو بيشلا ىلع ىأت ةريبسم برحب
 نولخديو مهوقع ىلإ نوبوثي نيذلا نيكرشملا ىلع هتبوتو هنارفغو هللا ةمحرل ةعساو
 . فينحلا هنيد ىف

 رفن هباعصأو هراصنأو هللا لوسر ىلع بيلأتلاف شيرق ءارعش كرش ناكو
 وه هنوجي اوذخأو '''راوحلا قوقحو ةعداوملا نم هودهناع ام اوثكن دوهيلا ءارعش نم
 مههاوفأب هللا رون اوئفطي نأ نوديري « برعلاو ًاشيرق هنع نول خيو نعل
 داسفلا اذه ىف مهسوءر نم ناكو .نورفاكلا هرك ولو هرون يا نأ الإ هللا ىبأيو

 ءاسنو لوسرلا ءاسنب بسيشي ناك "نأ هلعف ءوس نم غلب دقو ,27فرشألا نب بعك

 ريغ . (؟)راصنألا نم طهر ىف هلتقي ةملسم نب دمحم لعج امم «نيملسملا

 «ةيدمحملا ةوعدلا ضيوقت ىلع ًارهخو ار نولمعي اوذخأو اوعدتري مل دوهيلا نأ
 هانيأر رمع ةفالخ ىلإ انيهتنا اذإ ىتح « ةنيدملا نع مهالجإ ىلإ لوسرلا رطضاف

 . ةريزحلا نع ممتالجإب رمأي ةذفانلا هتريصبب

 سلال م ل
 . اهدعي امو ه4 /# 17/١ ١. ( ىلحلا عبط ) ةيوبنلا ةريسلا 20(

 .لء١كلزح 2-7 (0
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 نيض رحبو اهالتق نيكاب شيرق عم نوفقي برعلا ءارعش نم ريثك ناكو
 ١١( روهشمردب ىلتقل هؤاثرو «تلصلاىبأ نب ةيمأ لثم لوسرلا دض اهحافك ىلع اه
 ىف اتام دقو « !'”دحأ موي ىف اهراصتناب داشأ ىذلا رفعي نب دوسألا لثمو

 ىف لخدت ال ىلا لئابقلا ءارعشنمرفنفقوملا اذه قي ناكو . عارصلا اذه ءانثأ
 ةلكاش ىلع نيددهم نيدعوتم ةنيدملا ءارعش ًاعيمج مهيلع درب ناكو . مالسإلا

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا راصتنا دعب ًافيقث ددهي كلام نب بعك لوق

 : !"اربيخخ دوب

 (*!افويسلا 0 رتو لك ةماهت نم انيضق لا فيك ول ع 0
 7 2 . .٠ ع دعو

 ("!افيِقَت وأ ًاسْوَد : نهعِطاَوَق تلاقل تقطن ولو اهريخن

 000000 مكراد ةحاسب  اهورت مل نإ نصاحل تيل

 '"'افولخ انم مكراد كرتنف جو نِطبب شورعلا عزتننف 1 2 57 3 0
 8 دق, 8 2 ل
 ()افونشلاو بئالقلا اهّبْلْسَيِو دوو ىّرْعلو تاّللا ىو

 ءارعش ىف ةيقب عارصلل لظت :نكلو «ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا ىف ةكم حّتْمفُتو
 نيحىر معلا داسةسيب دلهئاكب ىف ىلذ هلا شارع وبأ مهلثعيام وحن ىلع « لني 1
 ىف لوسرلا عم اهكراعمو فيقث ىف ىرخأ ةيقب لظتو .2"'ديلولا نب دلاخ هلتق
 « هيف اهلك رطل أ 00-0 0 تلخد نأ درجمب هنأ 0 0

 9 لوسرلا ةحاس ىلإ نوعزفي شيرق ءارعش مهسأر ىلعو 0 دجن

 )١( فولحلا ىحلاو . اهحاونو فئاطلا : جو .81/؟ةيوبنلاةريسلاو؟ ؟١صومالس نبا :
 . مهنوديبيس مهنأ دصقي «لاجرلا هقرافىذلا . 188 ص مالس نبا (؟)
 + دوو ىزغلاو تالا نب ماهي": يقرلا (28) . 184 ص مالس نبا (؟)
 عمج : فونشلا . طومسلا : دئالقلا . مانصأ . رأثلا : رولا (4)

 . طرقلا وهو فنش نالزنت اتناك ناتليبق : فيقُيو سود (5 )
 (بتكلا راد ةعبط) نييلذغلا ناويد (5) . فئاطلاب

 54 ص ىبلكلا نبال مانصألا رظناو !١ /؟ . ةفيفعلا ةأرملا : نصاحلا (5)

 .اهدمباه» 2 . مركلا نابضق شورملاب دصقي (7)



 هى

 « هيلإ ةراشإلا انب ترم دقو « ةروهشم ريهز نب بعك "ةصقو « هوفع نوبلطي
 هيلع مدقف « هدشر ىلإ باث مث « لوسرلا اجه ناك هنإف « مث نب نتنأ هلثمو

 : !١ اهفيعاضت ىف لوقي « اهب ةحدم ًاتايبأ هدشنأو ًارذتعم
 دمحم نم ةمذ قوأو ربأ . اهلْخَر قوف ةقان نم تلمح امو 9. مه »4

 بج ىف طررفام ىلع اهيف ىَّسأي ةريثك ًاراعشأ ثراح ا نب نايفسوبأ مظننو
 : 29 هلوق ةلكاش ىلع هلوسرو هللا

 ٍدمحم َلْيَخ تالا ُلْيُخ بلغختت ةيار لمحأ موي ىلإ كرئعل
 ىدتهأو ىرهأ نيح ُناوأ اذهف هليل ملظأ ناريحلا جلذملاكل

 مهمدقتي « ميركلا هيدهو لوسرلا حدتمي نيملسملا ءارعشلا نم ريثك ناكو

 اهنأ كلش ال ”هحيدم ىف ةديصق ىشعألا ىلإ بَسْسنََو « ةنيدملا ءارعش كلذ ىف
 + انف لوقي اهم هحنم ةديصق بلاط ىأل نشدشتو 6 ةلوختم

 َء و .٠ 7 < < ىو 2

 لمارالل ةمصع يىاتيلا عيبر ههجوب مامغلا ىقستسي نسا

 سادرم نب سابعىلإ بتسننتو *'«تلودطو اهيف ديز دق» : مالس نبا لوقيو
 5 4 2 عي و 3 2
 : *' هلوق لثم نم اهب هحدمب ةريثك راعشأ مسلس ىب سراف

 اكلذك هنم ٌلَصْفلا هيف قحلا نم قطانب ىسيع دعب اناتأ ىن يعم 8

 اكئالملا بيجي ثوعبم رصخآو 2 مفاش لوأ ناقرَملا ىلع ًانيمأ

 ةلسيستق ءاثرو « نيكرشملاو نيملسملا ىلتق ىق ىلارلا نم ريثك مظنو د6 < ىث# َء 4 ً 2 4 0 , ء 1
 هاكب ىلعألا قيفرلا ىلإ لوسرلل لقتنا الو .روهشم عئاذ ثراح ا نب رصضنلا اهيبأل

 : 29” هلوقب اهلهتسي ىبلا ناسح ةديصق هب ىثر ام قرأ نمو « ًاراح ءاكب ءارعشلا

 ِدَمْرَألا لْحُكب اهيقآم ْتدِحك امنأك مانت ال ىنيع لاب ام

 )١( ص مالس نبا (4) . 59/1 رجح نبال ةباصإلا 59١8.

 ص مالس نبا (؟)  ( .3١5(بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (ه 508/1١4 .

 . ه8ص ( دليفشره ةعبط ) ناسح ناويد )١( . 10/4 (بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (؟ )



 م

 لف لع لص لوسرلا ةايح ىف رعشلا نأ فيك حضنا هنأ نظلا ربكأو

 ل ٍىرسف ماشه نبا ةريس ىلإ عجرذ نأ ىكيو « ناسل لك ىلع ىرجي.ناك

 ىفصاي انيح نكاو « ريثك عوضوم رعش اهيف .اقحو « بناج' لك نم عفادتت
 ءازإ اندجن مهب قوثوملا ةاورلا نم هريغو مالس نبا هاضتترا ام هيلع لباقن .نيحو

 . تارعاشلاو ءارعشلا نم تارشع اهعنص ىف نواعت ةمخض ةمحلم

 نيدشارلا ءافلحلا رصع ق رعشلا

 «ةرجيهلل ةعساتلا ةنسلا ذنم اهلك ةيبرعلا ةريزحلا ىف مالسإلا ءارضأ تمت
 «نيملسملا راد ةريزحلا نأو مالسإلا رئاعش نم هنأ ةنسلا هذه جحلا ىف نانع"أ دقف
 مالسإلا حبصأو « ةهج نم ًامربم ءاضق اهئاحنأ ى ةينثولا ىلع ىضنق كلذبو

 نيح ءالولا ماظن ءوشن ىف رسلا وه اذهو «ةيناث ةهج نم ًادحاو ًائيش ةبورعلاو

 ةيبرع ةليبقب قحتلي نأ رلسي نم ىلع ًامتح ناك هنإف «ةيبنجألا دالبلا ثحتف
 . اهدارفأ نم درف هنأك حبصيو

 ةريزحلا ىلع تغط ىبح ةفالالا ديلاقم قيدصلا ركب وبأ ملستي دكي مو

 مهتاش ىلع ةاكزلا ءادأ نع برعلا نم ريثك عنتما ذإ ؛ ا نم ةداح ةجوم

 ال هنإ : اولاق مهلكف ٠ عنصي اهف ةياحصلا رابك قي دصلا راشتساف مرو

 ىفطختف ءاهسلا نم رخأ نآل هللاو » : لاقف « ًاعيمج برعلا لاتّب انل ةقاط

 ةبطخ سانلا بطخف ربذملا دعص. مث « اذه ىبأر نوكي نأ نم ىلإ بحأ ريطلا
 هجوف لزن مث « هيلع مهتدهاحل الاقع ىنوعنم ول هللاو » : اهيف لاق ةروهشم

 لوح تعمجت دق دسأ ةليبق تناكو . هريغو ديلوا|نيدلاخ ةدايقب ملل شويحلا

 واحس افبعي: . نافطغ اييلإ | تمنناو + كيو نب ةحيلظ يمسي ايف رهظ“ ىنتم
 امهب ىتتلا نأ ثبلي ملو ءامهيغ نع امهودري نأ نيتليبقلا ىف مهمالسإ ”نّسسح نم

 هجتاو .هرثإ ىلع اتملستسا «ًاديدش اليكنت امبب لثكنف « ةخاّرْسب رب دنع دلاخ
 هل تنعذأ نأ ةريغص تاشوانم دعب ثبلت ملف حاجسم اهتثينتمو ميم ىلإ الاخ



 نك

 .©97ةعئار ثارم هيفممتم هيخألو « عوبري ىنب ديس ةرئيَوذ نب كلام ذئنيح لتفو
 ىف اهب ىتلاف « ةملئيسُمم اهئبنتمو ةماهلا ف ةفينح ىنب وحن هشورجب دلاخ هجتاو
 مرئاودلا نأ ريغ « لتقلا اهيف ٌرحتسا ةداح كراعم نيفرطلا نيب تبشنو « ةبرقع »
 تنلعأو « كراعملا ناديه ىف اهينتم طقسف « ةفينح ىبب ىلع تراد نأ ثبلت

 «نيرحبلا» تناد ام ناعرسو .هللا نيدل ًارزؤم ًارصن كلذ ناكو . اهمالستسا

 «نهلاو نارجنو تومرضح ىلإ شويحلا هذه نم بارسأ تهجتاو ٠ ةعاطلاب
 ىمسي رخآ 'بتيو ىسنعلا دوسألا ىمسي "بتم لوح كانه سانلا فتلا ثيح
 . تملستسا نأ ءاحنألا هذه لك ثبلت مل « ثوغي دبع نب سيق

 تفّلخ دق لس هيلع هللا لص لوسرلا دهعل كرشلا ةكرعم: تناك اذإو
 اهضعب « ةريثك ًاراعشأ تفّدخ دق ىرخألا ىه ةدرلا ةكرعم نإف ةريبك ةمحلم

 ىنبن هظعو ىف ةرم نب ثراحلا لوق لثم نم ًاظعوو ًافيوختو ًاراذنإ ناك
 : ("رماع

 ورم رز 20 :
 اورصنت هللا اورصنت نإ رماع ىب

 برهم هنم 'يكجني ال اومزهت نإو , هل تع لاا

 ممو ع

 اولَدَحَت نيدلاو هلل اوبصْنت نإو
2 5 0 0 

 اولتقت هللاو موقلل اوتبثت نإو

 لوق لثم نم نيملسملا نم نوبراحملا اهب فتبي ةينيد ةسامح ناك اهضعبو
 أ

 الزم قع فري وكي ابأ تيلو

 هريسغ بر ال هللا نأ رت ملأ

 5 2 هاه هم و

 ةحازب ةعقوم ىف ىلاطلا رديجب نب سو
5 2 3 4( 

 باقرو ,عّرْذَأ نم ىلتخت امو
 يباذع طْوَس رافكلا ىلع بصي ٠ .ِ ل

 . 0*2 مئازعلا اهب نو ريثتسي ةفلتخم راعشأ نيدترمللو

 قاغألا هيخآل هئاثرو معتم رظنا )١(

 ءارعشلاو رعشلاو 18/١4 (ىساسلا ةعبط )
 ةنازحلاو 745/١ 4( فراعملا راد عبط )

 ( ىباحلاةعبط) ىفاب ز رملل ءارعشلا مجعممب ١

 ( نراعملا راد عبط ) تايلضفملاو :9؟ ص

 مالا 6 5" صح

 مجارو هو /؟ رجح نبال ةباصإلا (؟)
 «8/7 7104/1 ةباصإلا ىرخأ راعشأ ىف
 . ١ ؟؟/كو ؛ ا ةهاكر/؟

 .همر//5 ةباصإلا (ع )

 . مطقت : لتخت (4)

 .١؟*/مةباصإلاو؛ 4 /؟ىربطلا خيرات ( ه )



 نأ هتريصب بقاثب ركب وبأ ىأرف «هباصن ىلإ قحلا داعو ع'دّصلا بترو '
 اوعفدناف « ضرألا قافآ ىف مالسإلا اورشني ىك مهتريزج جراخ ىلإ برعلا عفدي
 ىلونجو ةريح ا تطقس ام ناعرسو « هناوضر نوغتبيو هللا ليبس ىف نودهاجب ًاعيمج

 وزغل نيشيج ركب وبأ زهجو « ديلولا نب دلاخو ةثراح نب ىنثملا شووج مامأ قارعلا
 نايفس ىلأ نب ديزي ةدايقب رخآلاو صاعلا نب ورمع ةدايقب امهدحأ « ماشلا

 ركب وبأ امهدمأ نأ ثبلي ملو . نيطسلف ىف ناشيحلا رصتناو « ةنسح نب ليبحرشو

 نيدانجأ ةعقوم ف نوبطرأ ىلع رصتناف « شورحلا ةرامإ هل لعجو « ديلولا نب دلاخب
 « قشمد رصاحو « ندرألا ربن دفاو ر نم دفار وهو ء كومريلا ةعقوم ىف رصتتنا اك

 ىف ركب وبأ ىفوتيو . صمح ىلغ للوتست نأ هشويج نم ثاعامج تعاطتساو

 10 « هلوسرلو هلل ىدأ امب نيعلا ىبزرق ةرخبهلل ةرنع ةنلاثلا ةنملا

 نمو ''ءارعشلا نم ريثك هاكبو 22 «نيحلاصلاب ىقحلاو ًاملسم ىّفوت برو

 : ""؟تباث نب ناسح لوق هيف ليق ام ريخ

 العف ام ركبابأ كاخأ ركذاف ةقث ىخأ نم اًوُجَش تركذت اذإ

 السرلا قّدِص مهنم سانلا وأ 3 دومحملا اثلا ّىلاتلا

 البّجلا دعص ذإ هب ٌودعلا فاط دقو فينُملا راغلا ىف نينثا ايو

 الجر هب لدي مل ةيربلا ٍرْيخ اوملع دق هللا لوسر بِ ناكر
 نسحأب راسف « باطخلا نب رمعل ةفالحلاب هدعب نم ركب وبأ ىصوأو

 . مثال ةمول قحلا ىف فاخم ال « قيدصلا هتفيلخو هلوسرو هللا ىدهب ًايدتقم ةريس

 بتر نم لوأو «مهقباوس ىلع اهيف سانلا بسترو نيواودلا نود نم لوأ وهو

 هل هللا حتفو . نينمؤملا ريمأب بقلت نم لوأو « ةرجهلا نم هلعجو ىبرعلا خيراتلا
 شويجلا ةرامإ نع ديلولا نب دلاخ لزع نأ كلذ ف هرمأ لوأ نم ناكو « حوتفلا

 « ماشلا حوتف دلاخ هنواعي 'منأف ٠ هناكم حارحلا نب ةءايبع ابأ ىَّلوو ماشلا ىف

 ةكرعملا تناكف قرشلا ىف امأ . رصم حتفف هشيجب صاعلا نب ورمع قلطناو

 نييبتلاو نايبلا»و ؟4 ص ناسح ناويد (* ) . 1 هرج ىربطلا )١(

 مال ." 47ص باعيتسالاو 517/5 ىربطلا (؟ )
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 « ىنقثلا ديبع وبأ اهدوقي دونجب ةثراح نب ىنثملا رمع دمأ دقو . سيطولا ةيماح

 .وملعلا اهنورضفا بيوبلاو فطانلا سلق دنع عئاقولا نم ةلسلس تبشنو

 ىنملا نفت ةيسداقلا 0 ىه ةريخأ ةكرعمل نودعتسي سرفلا ناك اميبو

 « ةديدش ةعيزبب سرفلا ىو 2 صاقو ىلأ نب ءاعس شويحلا ةدايق ىف هفلخف

 . اهيلع ىلوتساف نئادملا مهتمصاع ىلإ دعس مدقتو .ةكرعملا ىف متسر مهدئاتق لتقو

 . ةقحاس ةمبزه اومزه مهنكلو « ةلجد قرش ءالولج ىف اوعمجت نأ سرفلا ثبلي لو

 نامعنلا ةدايقب ةيمالسإلا شويحلا هتعبتو ناريإ ىلإ سرفلا كلم درجدزي بحسناو

 تلوتسا نأ شويحلا هذه ثبلت لو .ناسهلا نب ةفيذح هفلخف ىفوتو .نرقم نبا

 هيلإ لسرأ ىتح « ًاديرط درجدزي شاعو ٠ رخطص] مث ناهفصأ مث دنواهن ىلع
 . ريخألا هئبخم ىف هلتق "نم ناهع دهعل ناسارخ لماع

 ضرعنس « ةريثك ةيسامح راعشأ ًابرغو ًاقرش ةيب رح ةعقوم لك ى اناقلتو

 دهاجم ًاشيج تلوحت دق اهلك ةريزحلا امنأك ناسنإلا ىلإ لّئيْحيو « ليلق معا

 اورشني نأ مهيلع نأ قمع ىف برغلا ”سحأ دقف ٠ مالسإلا رشنو هللا ليبس ىف
 خويشلا نم نوفلختملا ناك كش ريغ نمو . ضرألا ءاحنأ ىف فينحلا نيدلا

 كلذ انل روصي ام وحن ىلع « مهبوذ قارفل ًاقيمع الأ نوسحب امهريغو ءاسنلاو

 :23) لوقي ذإ « ليذملا ضايع نب قيربلا

 رضِم ”مهراد نود ىوق ٌحبصتو َةَدْلِوو عيجرلاب اًحيِش نيْمَأ نإو

 مد طبر امك رحالأب اهقم كا ءاج املك مهنع لئاسأ

 'رتيلا تبت انيك فاننا ةتسب ٠ مهفالخ مقأ نأ ىشخأ تنك امف

 نأ ىوريو « مهب ارب ةرجهلا نع مهولوعي خوش ءابآمل نم ىهننسي رمع ناكو
 عم سرفلا برخل نابيش هنبا رجاه نيح ًاديدش اعزج عزج ىدعسلا لسبحما

 ريصلا كلمي ملف هنبا دقتفاف ء فعضو ”نسأ دق ناكو « صاقو ىلأ نب دعس

 : اهيف لوقي ًاتايبأ هدشنأف رمع ىلإ ىضمو « هنع

 . ريبكلا ىدحلا : رعيلا . مضوم :حالمأ 6# ) ١ (بتكلا راد ةعبط ) نييلذملا ناويد )١(
 . راغص قرو هل رجش : رثملا (4) ا!ةفر/ك ع لا ًاضيأ رظناو م/م
 . يهدعب : مهفالخ : ةلئام ًارامشأ ثراحلا نب ةماسأل دجت ثيح

 ققز

 ةيبص : ةدلو . مضوم : عيجرلا )20



 اقرت الأ عيبر 5 ىحص لاق ا اذإ 0

 وق نا نأ نابيش قربخيو

 رمع هل قرف

 11 تاع دولي

 فمي

 بيرق وهو نيصخشلاك صخشلا ىرأ

 (ر# م 00 . 8
 بوحتو ىتقراف اذإ قعت

 لزي مو هيلإ ه درف هيبأ ىلإ نابيش دري نأ هرمأي دعس ىلإ بتكو «

 دقف « هنبا ةرجه وكشي هيلإ عزف ىذلا هدحو لّبخْلا سيلو .'

 برح ىلإ بالك هنبا رجاه نيح ركذسألا نب ناثئرح نب ةيمأ ًاضيأ هيلإ عزف

 : هيف هدشنأ امه ناكو « سرفلا

 ايدل رددت دق اعتقل
 2 9 2 3 .٠

 ,.هادي ةشعرم كابأ تقرت

 (""اباتكلا ظْفَح نإ هللا بابك

 ابالك اًركذ

 ابارش اهل غيست ام كّمأ
 ائاضْيَب ىلع

 ىلذهلا شارخ وبأ كلذ ىف ًاضيأ رمع ىلإ عزف نميو .48هيلإ هصاخشإب رمأف
 هيلع هدرد رمأف 2 رو ثوم ًارعش هدشنأ دقو « ماشلا ىلإ نيلعاخا عب هنبا رجاه نيح

 هترجبم ًايضار هل نذأي نأ دعب الإ مره بأ هل نم وزغي ال نأو
 (هر

 داهحل | ىلع برعلا بابش ىمارتي ناك فيك روصي ام هلك اذه ىف لعلو

 ءاغتبا ةعئارلا حوتفلا كلت اولعجي نأ الإ نوقرشتسملا ىلأي اذه عمو « هللا ليبس ىف

 مهباع دري ام ريخ نم ناك امبرو « ةرخخآلا باوو هللا ءاغتبا ال 2": مئانغلاو ايندلا

 0 سراف حوتف ى هترجهل اهرثأت ترهظأ دقو « هتأرمال ىدعحلا ةغبانلا لوق

 قصر هللا باتك ىدع 8 اي

 قرب .نئاثلا ترد فعز نإف

 ىرذعيف ىمعأ وأ ج رعأ تنك ام

 . أت : بوحت )١(
 »١4٠/1. (بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (؟ )

 ءابآلا ةياعر نم هللا بات؟ ىف ام دصقي ()

 انوه ىبلاو
 . 508/5 ةنازحلاو ١٠1١صص مالس نبا 2(

 نييلذهاناويدو (54/151١ ىماس )ىفاغأ (ه )
 ىلامألا ةهءاشم تالاح ق رظناو ؟

 ٠١4 ص هليذو سمو /؟

 العف ام هللا نعنمأ لغو: ًاعوط

 الدب ىغتباف 1 تقحل نإو

 (8) ند 2

 نزوهلقل ةيب رعلا ةلودلا خيرات عجار (1)

 ؟ه ص ( رشنلاو ةمجرتلاو ا عبط )

 . ١70 ص رهيست دلوحل يي

 هذه تلظ دقو ١5١/١ ءارعشلاو رعشلا (7)
 ( ىومألا رصعلا ىف نيحتافلا ىلع ةرطيسم حورلا

 . ١4*/ه يىربطلا رظنا

 .. ضرم : ىنض . اليحن ايواض: اعراض (4)



 هم

 . ايندلا ىف دهزلاو ىوقتلاو لدعلل ًاعئار الاثم شويحلا هذه ءارو نم رمع ناكو
 دي رداطلا هدسج ىلإ 'تدتما ىبح « ةيلاثم ةسايس برعلا سوسي لاز امو
 لايل عبرأل .تانعط مومسم رجنخب هتنعطف « مالظلا ف ةمن آلا ىبسولا ةؤلؤل ىبأ
 ءاكب نيب ىفوت نأ ثبلي مل « ةرجهلل نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا ىذ نم نيقب
 ىخأ رارض نب ءازسج لوق ءاثر نم هيف ليق 1٠ عئار نمو « مهجيشتو نيملسملا

 : 3١ خامشلا 1

 ا ميدألا كاذ ىف هللا ُدَي -تكرابو ربمأ نين اريخا هللا [ئرخ

 قست نيسألاب تلواح ام ُكِرْدُبل ةماعن ىحانج بكري وأ عسي نمف

 ""'يّئفت مل اهمامكأ ىف َقئاَب اهدعب ترداغ مث ارومأ تيضق
 بايصأ نم ةتس ىف ىروش ةفالحلا لعج دق توملا شارف ىلع وهو رمح ناكو

 نافع نب نامع مهو ؛ نيلوألا نيرجاهملا نم اوناكو ء ضار مهنعوهو ىنفوت هللا لوسر
 ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلطو بلاط ىلأ نب ىلعو فوع نب نمحرلا دبعو
 ىف رمع ةسايس ذنب ىفف « نامع ىلع مهرايتخا عقوو . صاقو ىبأ نب دعسو
 هنأ الإ « ماشلا ىلع نايفس ىلأ نب ةيواعم ًرقأو ٠ ةيقيرفإو ناريإ حتف ماعإ
 ء حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع اهتاللو رصم نع صاعلا نب ورم لزع
 ةفينع ةروث علدنت ىح ةرجهلل نيثالثو عيرأ ةنس ىلإ لصن امو . ةيقيرفإ حتفف
 ةفيذح ىلأ نب دمحم اهدوقي رصم ىو ىعخنلا رتشألا اهدوقي ةفوكلا ىف نامع ىلع
 « ناْيع فعض ةروثلا هذه بابسأ مأ نم ناكو . قيدصلا ركب ىلأ نب ددحيو
 نم ًاريثك مل هتيلوتو نيبومألا نم هتيبب لهأل هممالستساو « ًاريبك خيش ناك ذإ
 بابسأ كانه تناكو . ةدجوم مهألمو ةباحصلا رابك هيلع ظفحأ امم « لامعألا
 ةلودلا رثأتست نأو مئانغلا سْمّخ شيجلل كري نأ ىأر رمح نإف ٠ كلذ ءارو
 اهنع اودؤي نأ ىلع اهباحصأل تكرت اهنأ فورعمو «ةتباثلا ضرألا وهو ءىفلاب
 نم مهئافعإو مل شيحلا ةيامحريظن اوملُسمي مل نإ ةيزحللا اودؤي نأو ةلداع ةواتإ

 نع قشن3 : قتفت . ىهاودلا : قئاوبلا (؟ ) ١هةر/و ىناغألاو ١١١ ص مالس نبا )١(
 . ةحضاو ةراعتسالاو . اهرم . "514 /* نييبتلاو نايبلاو
 .دلحلا : مدألا (؟)
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 ىف ةلودلا اوكري نأ نوري نيبراحنا نم ريثك ناكو . ةيركسعلا تابجاولا

 ناك اذإ ىبح ٠ هتيصخش ةوقل رمع دهع ىف عفتري مل مبتوص نكلو « ءىفلا
 الاعتشا هيلع ةروثلا تلعتشاف « فورظلا تروطتو « دتشي رمذتلا أدب نامع دهع

 نم ريثك هاكبو « ةرجهلل نيثالثو سمخ ةنس ةجحلا ىذ ىف هلتق ىلإ ىَذدأ
 : 2"'ميرطخ نب نميأ لوق كلذ نم « ٠١ ةباحصلا ءارعش
 اوحبذ مهل مارح حْبَذ ىأو 2 ىَّسُضمارحلا رهشلا ىفنائعب ارُحض
 اوحبر امف اًنارسخو ًاماثأ اوقال ًاهَفَس هلتق اوّلرت نيذلا نإ

 اوحفس ىذلا ىكارلا مّدلل مهحْشَسب هيَ هللا لضَأ اودارأ اذام

 هتمرابو. زارتلا ةعباشاب نيارجاوملا نب ةناتمتملا ركأ "دم "لع ناكو

 ةشئاع ةديسلا امهيلإ تمضناو ريب زلاو ةحلط ضان مل ةعيبلا هذه نكلو « ةنيدملا

 سانلا نيرفنتسم ةرصبلا وحن مههوجو اولوو « مهطخس اونلعأف « نينمؤملا مأ
 « نيقيرفلا نيب تبشن نأ برحلا ثبلت ملو .ةفوكلا ىف لزنف « ىلع مهعبتو « هدض

 تبحسناو ريبزلاو ةحلط ”لبتّدقو «ةرووشملا لمّتجلا ةعقوم ف ىلع صتنا ام ناعرسو
 «ماشلا ىلع هيلاوو ناّمع مع نبا ةيواعم لزع دق ”ىلع ناكو . ةنيدملا ىلإ ةشئاع

 ىلإ مضناو هبرحل شويخ زهجف «نامع مد "ىلو هسفن ربتعاو هرمأل عدصي ملف

 اوقتلاف ٠ هعومجب "ىلع هيلإ راسو . يبرأ نم ريثكو صاعلا نب ورمع ةيواعم
 « تارفلل ىبهلا ةفضلا ىلع ةعقاولا ني فص ق ةيروسلا ةيقارعلا دودحلا ىلع

 ةيواطما نأ نع "قمل تنك, نأ ردنا اف داك هلي ف رجم تافيلتستاو
 هدونج نم ةفئاط لعج ذإ « ةليحلا ىلإ - صاعلا نب ورمع ةروشمب دمع
 برحلا هذه فْدقَوو نآرقلا ىلإ ماكتحالا ةبلاط اهحامر ةّدسأ ىلع فحاصملا عفت

 لاتقلا فلقَو ىلع هتربجأ هشيج ةرثك نأ ريغ ةليحلل "ىلع هبنتو « نيملسملل ةريبمل

 « نيمكح رايتخا ىلع ناقيرفلا قفتاو . تاضوافم ىف ةيواعم عم لوخدلاو

 امهنيب امكحيل ىلع نع ىرعشألا ىبوم ىبأو ةيواعم نع صاعلا نب ورمع امه
 ةيواعمو ىلع علخب ىبسوم ابأ عنقي نأ ورمع عاطتساو . نآرقلا نم ساسأ ىلغ

 )١( اهدعي امو ؛غ/*+ لماكلا»و 447 نص باعيتسالا رظنا .
 صباعيتسالاو ؛ ه ص دريملا (؟ ) ىربطلاو 4 4 ه-4 4 4 ص( تيار ةعبط ) دربملا 4967



 تناك هشيج نم ةريبك ةفئاط نإف قارعلا ف عزعزت نأ "ىلع زكرم ثبلي مو . آعم
 ىف اهل ًاركسعم تذختاو «٠ هيلع جوردلا ,لإ ميكحتلا هلوبق ذنم تعرسأ دق
 املف . ةفالحلاب ىبسارلا بهو نب هللا دبع تعيابو ةفوكلا نم برقلاب ءاروردح

 مهعانقإ لواح ًانبعو . ىلع عابتأ نم ريثك اهيلإ متفنا م .كحتلا ةجيتن ترهظ

 ف ناورهّتللا ةانق بصمه دنع مهب ىتلاف « مير نم ادب ًاريخأ ري مط « مهطخم

 نمحبلا دبع مهنم ناكو « تجن مهنم ةيقب نأ الإ « ةقحاس ةميزه مهءزهو ةلجد
 تلخ ةرشع ثالثل ةعمشلا ةليل ”ةليغ هلتقو « ةصرف هنم نّيحت ىذلا مجلم نبا
 . مهسأر ىلعو 227” هباعصأ نم ريثك هاكب دقو « ةرج نير ةنس نانو قوم
 : ")لوي ذإ ىلؤدلا دوسألا وبأ

 انيعمجأ اًرط سانلا ريخب انومتعجف مايصلا رهش ىفأ
 انيفسلا بكر نمو اهسيخو اياطملا بكر نم ٌرْيخ مللتق
 انيرظانلا قار ردبلا تيأر 2نيسح ىلأ هجو تلبقتسا اذإ

 نتن يمنا اسلامي رب يسنق
 ناك دف «نامع ىلع ةروثلا ذنم ةيلهألا بو رجلا هذه ف رافشألا تهرتك دقو

 29 ةريثك راعشأ ىف ميدو مرو نوروصي نيطخاسلاو هيلع نيرئاثلا ضعب
 اًنيلع نودعوتي اوبهذ دقو . ةيمأ ىبب نم ةصاخو نو ريثك هيكببو ؛ ناهع 1

 : 2! مشاه ىبب بطاخي ةبقع نب ديلولا لوق ةلك اش ىلع هنوددجي و
 تاب يقل جا رتالدملا عالصك ١ مكنم ناك امو مكايإو انإو

 ةّبزارم ىرسكب ًامري تردغ امك 2 هناكم اونروكي ىك هولتق مه
 تروطتو .2*'ةريثك راعشأ ىف هرأثب ذخألا ىلع ةيواعم ضرحي ىضم دقو

 )١( (بتكلا رادةعبط) ىفاغألا (4) 2- «مه ص باميتسالا هيئارمفرظنا 6/١٠١
  25ىريطلاو  . 1١١5/4ص دربملل لماكلاو 444 .

 (بتكلا راد عبط ) قاغألا رظنا (0) *+97/11؟( بتكلا راد ةعبط ) ىفاغألا (؟ )
 «؟؟ ص باعيتسالاو اهدعب امم : ىفاثلا تيبلا ف اهسيخو ١١5/14 ىربطلاو
 . 44/8 ىريطلاو . اهلاذ

 41٠١ ١ ص باعيتسالا رظنا يي
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 تاودو « ةشئاعو ريبزلاو ةحلط نيبو ىلع نيب لمحلا ةعقو تبشنو : رومألا

 0 راق لك رع نبأ 11 روك راس رات ةلقؤل هند

 يدا د فاطاب فانح عيا نمت ٠ ركل بادمن

 رفا نما اندقع .ىهنتأ ترلاو  .”لرت كورلا 1151 ةتيرملا" : ةلزاخت

 ءار عشلا قواتتو -. كر املا سيطو ىمحو 50 ُْك ةيواعمم ىلع ىتلاو

 يا ىلأ لوق لثم نم ء هبناح ف و قحلا نأ كقتعي ا نودعوتيو كوددبم

 : : ىلع راصنأ ضع فضي ةلثاو نب د رماع

. 0 0 

 اهدودص ٌلِيَلَق ناسرف لّيخلا ىلع رشعم تاداسو ٌنابش»و لروهك
 ٍ د , ه 7

 اهديكي نمم نمحرلا مقتنا ام ةيارو ىبنلا اهس مهراعش

 : "”ةيواعم نديحت كب قلسألا ةعزجخ هيلع ا

 ع
 7 ه

 و .٠

 اهدوقي ليئربج اهيف بئاتك مهنيد ناع نيد ًافلأ نونامت

 اهديدَص كانه هايْنقُس رانلا ىف ' تممنمو ًادبع شاع وكنم شاع نمف

 اهيف تعلدنا ةريثك راعشأب محازم نب رصنل نيفص ةعقو باتك ضيفيو
 ى نكلو : عساو عضوو لاحتنا اهلخد نوكي دقو. '*'ةيليبقلا تايبصعلا نارين
 ىلع قلزنا ام نايبل ىكي ام ةباحصلا بتكو بدألا بتك ىو ىربطلا خيرات

 « جراوحلاو ىلع نيب ناورهنلا ةعقو كلذ تلت دقو . 2*!ةبهلم راعشأ نم ةنسلألا

 هذه لك تك ذأ 0 0 ا ال مهرعشو مهجو رخ ذنمو

 | اهلعشأو ءاكذإ ىلرعلا رعشلا ةوذج ثادحألا

 «1701١71ا7 ص ةئيدحلا ةيب رعلاةسسئملارشن . اهدعي امو ه5 ١/7 ىربطلا خيرات 10

 . ةقرفتم عضاوم قو 4 ىل/ ع 05 10 . هاال/ع ىربطلا (؟)
 اهدعب امو ١5/4 ىربطلا رظنا (ه ) . 149 1٠8/ ( بتكلا راد ةعبط) فاغأ (+)

 ( نو رهدمحم مالسلادبع قرقحتبإ) يفصةعقو ( 4 )
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 حوتفلا رعش
 ىلود هللا لييس ُْق نودهاجي ةدرلا بورح دعب مهري زج نم برعلا جرخ

 ماشلا مهو 4 ةيناثلل نيتبالو ههأ ىلع اولوتساو 2 لوألا ىلعا اوضقمف . مورلاو سيرفغلا

 نوئغتي ؛ ا ةيسامح ديشانأ نومظني داهحلا اذه ءانثأ ق اوناكو . رصمو

 نأ بعصلا نمو . هنيدو هلل ُ دؤي امو مهعاجشب نوحدمتيو مهتاراصتناب اهيف
 فقنلو ٠ هنم فرطب ىملن امنإ « ةفلتخما مهعقاوم ىف هومظن ام لك ضرْعتن
 مسا عملي اهمفو 2 ةيسداقلا ةعقوم ىه قرشلا 5 ةدحاو ةعقوم كللنع اليلق

 ضصاقو ىلإ نب دعس هسحف رمحلاب علوم ناكو 2 (10 ىلا 93 نّجحم ىلأ

 ىلإ دوعي نأ ىلع هقلطت نأ دعس جوزىملس ىلإ لسوت ةكرعملا تمددتحا اذإ

 داعو « ًانسح ءالب اهيف لبأو هتقلطأف « ةكرعملا فرش ىف مهني - هديق

 : "'"دشني وهو هنجس ىلإ
 و 4 .٠

 افوتُح 7-9-5 ْلَطَأ نإو ىئالب اوفرع دقف ْسَبْحَأ نإف
 « مطاطبأ سوءرب اوحاطأو سرفلا اوفصق نو ريثك ناسرف ٍنجُحمىبأ لوح ناكو

 نأ لإ ل تركع نب ورم مم ماما رعشلاب نوحناصتي مهو

 ةلومربلاو ةيسداقلا ف ةرووشم راك هل :تناكو ملسأو اهناسرفو ةيلهاجلا لاطبأ نم
,)4( 

 رْخَف ريغ

 0 رعش نمو « دنواهو

 (6) ناطشألاك ض ةامحلا انك معشر جاز نبع ةيسد اققلاو

 (57 ناعضألا عماجم نيتعاطلاو مَدْخِي ٌضيبأ لكب نيبراضلا

 عبط ) ىناغألا نجح ىبأ ةمج رد ىف رظنا 00
 + م07 / 1١ ءارعشلاو رعشلاو ١١7/١ ( ىماسلا
 اهدعب امو ه٠5 /+ةنازحلاو ١07١/07 ةباصإلاو

 . 581 ص باعيتسالاو

 .رو./ور لاغأ (؟)
 قاغأو ةباحصلا بتك هتمجرت ىف رظنا (؟)
 81/1١+ ءارعشلاو رعشلاو؛ 8/١٠ ١ (بتكلا راد)
 <« 477/١ ةنازهلاو 4١ه ص ىلامألا ليذع

 عيت نا لربل كرعلا ريموت رع
 ١:٠١ /٠؟ صرصنتلا دهاعمو ١6 نص ( ىلحلا

 ىيعلاو ١/7079 .

 . 115 ص ىلامألا ليذ 0
 . ةدرملاو ”نحلا : انه ناطشألا (ه)

 . عطاقلا : مذخملا . فيسلا : سنيبألا (5)
 1 بولقلا : ناذضألا عماجم



 و

 عقاوم ىف هموق ءالبو هءالب روصن هلو « ىمعتشمللا ةعيبر نب رشب مهسو
 :. 20ةيسداقلا

 م 1 هك.
 ادفويس عقو - هللا كاده  ركذت

. 3202 - 

 مهضعب نأ ول موَملا دو ةيشع

 ةّييتك عارق نم انغرف ام اذإ

 مهناك نيمجاو اهيف موقلا ىرت

 2 م

 06 واو نيثدف داب
© 

 ريطيف رئاط ىحانج
 ع ا

 "'ريست لابجلاك ىرخأل انفْلَد

 و

 راعي

 2 وللا

 61 كل دولا ٠ نامحاس لامج

 نب و رمع تخأ نبا ىدارملا حوشكملا نب سيق ةيسداّقلاق نمسح ءالب هل نمو

 .(00كيذ روصي هلو , كراعملا كلت ىسرفلا دئاق مصر لتق ىذلا وهو 6 برك دعم

 ىِدْرَت ءاَعْنَص نم ليخلا تبلج
 و

 بلك رايدف ىَّرقلا ىداو ىلإ

 1 ديت ةمافلا نح
 ىرسك مْمَج كلانه انضهانف

 تلا. .:ليغلا».٠.تييأر نأ انلف
 و - 1 و ّ

 اعيرص ىوهف هسار برضاف
 و

 اريخ كانه هلإلا لبأ دقو

 0 ا ثيللاك رججدم لكب

 ىئاشلا دلبلاف كومَرَيلا ىلإ
 0 قردان رود ا ةليرنم

 (*' ماركلا

 مامهلا ِكلملا فقول تدصق
 !"'ماهك الو لفَأ ال فيسب

 ىنان هللا دنع ريخلا ٌلمعفو

 ةبزارملا ءانبأو

 نب ورمعو ٠١ ةريثك راعشأ اهيف هلو «ةبطلق نب دوسألا ةيسداقلا رضح نميو

 )١( بتكلا راد ةعبط) ىفاغأ (747/16 .

 ) .اهبناجي عضوم وأ ةيسداقلاديري : سيدق (؟

 )*( انمدقت : انفلد .

 عم توكسلا وهو موجولا نم : مجاو (4 )
 . ظيغلا رظك
 ةعبطملا عبط ) ىرذالبلل نادلبلا حوتف ( )
 . 551 ص ( رهزألاب ةيرصملا

 . اهرفاوحب ضرألا مجارت ليحلا ىدرت (5)
 . بيقارعلا : رباودلا . ةملعم : ةموسم (07)

 . مدلاب ةخطلم ّ ىاود

 . سرفلا ءاسؤر : ةبزارملا (م)

 . عطقي ال ليلك : ماهك . ملثم : لفأ (5)
 .١1مر/ر ةباصإلا )٠60(
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 لتق ركذي هلو « مالسإلاو ةياهاحلا ف رعشلا ريثك ناكو 2237 ىدسألا س"ش
,.)5(١- 
 مس ٠

  2م ب ىور 2

 اريسسق هينبو امتسر انلتق
 ا 97

 ىاحي مو نازمرهلا رفو

 '"'الايّهلا مهقوف ليخلا ريغت
 (؟!الابو هتبيتك ىلع ناكو

 : (*) هلوقةلك اشىلع ريثكر عش اهيفهلو « ليحل ديز نبةو رع ًاضيأةيسداقلا دهشو
 - -- 2 ما <و 2 8 و 7

 معي ةمسركلا ىسْعَي نم لك امو  ًٌامَلْعم ةيسداقلا لهأل تزرب

 مخ دقو .''' ىبضلا مورقم نب ةعيبر اهودهش نيذلا نيزرابلا ءارعشلا نمو
 : 9 اهيف لوقي ٠ ذئنيح هءالب اهيفركذي هل تايبأب « ناويحلا » هباتك ظحاحلا

 7 و

 (7”لبغألاك اهضْيَب سراف ءانبأ اهلوحو لويفلا ةكرعم تدهشو

 ("ليْهُم ةّيِيَع ةفراقم ْبْرُج جمهنأك ديدحلا قلح لبْرَستُم
 بناجي ثدحتي اهيف وهو «هيناغأ ىف جرفلا وبأ اهاور ةديصق نم تايبألاو

 ىسي هنأب رخفيو نيرامحلا تيناوحل هماحتقا نع برحلا كلت ىف هعينص
 عطقن انك مث نمو « رمحلاا مرح مالسإلا نأ فورعت نحنو ؛ حوبصلا هبحاص

 ىف امهناث لبقو « ةيلهاحلا ىف امهلوأ ليق نيءزج نم فلأتت ةديصقلا نأب
 مجرن نيح ةلكاشلا هذه ىلع ةديصق تباث نب كاسح دنع ىرتسو «٠ مالسإلا

 ءارعشلا نم وهو «بيبطلا نب ”2٠١ ةدبْمعلل ةديصق كلذ نمو . ىلاتلا لصفلا ف هل
 : 2207 هلوقب اهلهتسي هارنو « نئادملاو ةيسداقلا بورح ىف اولبأ نيذلا نيديجما

 ةعبط ) قاغألا ىف هتمجرت رظنا )١(
 ءارعشلا»و رمشلاو ١55/١١ (بتكلا راد
 باعيتسالاو ١١4 ص مالس نباو مك
 . ؟؟ ص قايزرملل ءارعشلا مجعمو 4 ه4 ص

 . ه١ ىربطلا (؟)

 . رابغلا نم لاهي ام : لايهلا (؟ )

 . سرفلا ماكح نم ريبكلا : نازمرلا (4 )
 . هاركلك ( ىماسلا عبط ) قاغألا (ه )

 و./19 ىساس)ناغأو هتمجرت رظنا )١1(

 5٠١/5 ةباصإلاو 5079/1١ ءارعشلاو رعشلاو

 . هد 7/9 ةنازحلاو

 . +5١ /07 (ىلحلا ةعبط ) ناويحلا (07)

 . ضيبأ رجح : لبعألا . ذودلا:ضيبلا (8)
 نم : ةفراقم . ءاب رج لبإب سرفلا هبشي 0 0

 هالط : ةينعلا . ريعبلا لتقي ءاد وهو فارقلا

 : لمهملاو . برا لبإلا سفن دارأو « برجلل
 . ىعرملا ىف لبإلا لمه ىذلا

 ( ىماسلاة هبط )ىفاغألا هتمجرت ىف رظنا ( ) ٠١
 ةباصإلاو 7٠١ ه/ ؟ ءارعشلاو رعشلو "+

 50 نك حشوملا»و ٠

 ةعبط ) تايلضفملا و ةديصقلا رظنا )١١(

 . ٠١ه ص ( فراعملا راد
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 لوغشم رادلا ٌديعب اهنع تنأ مأ ٠ لوصوم رجهلا دعب ةّلْوََ لبح له
 : لوقي « سرفلل نيملسملا داهج ركذيف ىضحيو

 "ليم الو َلْرْع ال سراوف مهنم ٌةبحاض مْجُعلا سور نوعراقي
 : لوقي « هللا باوث نوغتبي امنإ مهنأو هموق عم هترجه نع اتثدحيو

 لوبقم وهف هيدل ريخ لكو - نسح هّبْيَس بر ٌلضاوف وجرن
 انك "منن مو «بارشسلجن بهسملا هفصوب ةديصقلا رخآ ىف ”مادْصْن انكلو

 نم نودلحي اوناك امو ةينثولا نييلهاحلا ةايحب لصتي ًاكدقالصأ ةديصقلل نأب عطقن
 ليبس ىف ةرجهلاب لصتت « ةديدج عطق لصألا اذه ىلإ تفيضأ دقو .رمخ
 . سرفلا عم برعلا كراعم فصوو هلوسرو هللا

 ىف تمظّن ىلا راعشألا نم ًاريثك عمجن نأ م عيطتسن وحنلا اذه ىلعو

 ةباحصلا بتك هب حفطت ام نإو « مورلا عموأ سرفلا عم ءاوس « ةكرعم لك
 لثم بدألا بتكو ىربطلا لثم خيراتلا بتكو ةباصإلاو باعيتسالا لثم
 حوتفلا ىف برعلل فلؤيل توقايل نادلبلا مجع٠ لثم ةيفارغحلا بتكو ىناغألا
 ضعبل ةعئار ثارم اهيفف « ةيسامح ًاراعشأ اهلك نكت ملو . ةمخض ةمحلم

 نم اهب ىثري ىميعلا ةزيرسغلا نب ريثك ةديصق كلذ نم « مهنودقفي اوناك نم
 : ""'لوقي اهيفو « باطخلا نب رمع دهعل ناتج وجو ناقتلاّطلا كراعم ىف اوبيصأ
 ناجّروجلاب ةيتف ٌعراصم تّلهتسا اذإ وباحسلا ْنّرُم ىَقَس
 ايلا قْرَبل بْنَقلا َنينح الإ َتْعَِج نوكأ نأ ىل امو

 ىناكب هل ْتيِعُت ولو ثيكب 2 ىلبق توملا باصأ خأ برو
 نينحلا اذه بناجيو . مهبلهأو مهرايد ىلإ غلاب نينح نع كلذ ءانثأ ىف اورسبعو

 وحن ىلع « ةماعب ىزاغملا ىف مهئالب نع نوثدحتي ءارعشلا ضعب دجن ءائرلاو

 رظناو هتمج رت ةديصقلا جرفلا وبأ درس ثيح . سرفلا : مجعلا . نوبراضي :نوعراقي )١(
 مجعمو ١18/4 ةنازحلاو 18/٠ ةباصإلا هيف ْ هعم جالس ال نم وهو لزعأ عمج : لرعلا

 م 514 ص ءارعشلا ا ال ذلاوهو لأ دج ليملا

 7078/11 ( بتكلا راد ةعبط )فاغأ (؟)
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 ىلع هللا هءافأ امو رمع دهعل ماغللا ىزاغمل هفصو ىف ةلظنح نب دايز دنع دجن ام

 ناك ام ركذ ةليوط ةديصق » ءارمغم نب ('”سوأل ناك هنأ نووريو( ١١ نيملسملا

 نمو « اهنم نسحأ دحأ لقي مل شيرقب اهيف رخفو حوتفلا ىف مهنالب نم اهيف
 : اهيف هلوق

 اناصلخ هلل ةيفاص ناكو مَدَق لذا ىلع نم د هك
 نيخ لامعلاو ةالؤلا نم دونا ضعب ىوكش راعشألا هذه ىلإ مضن نأ نكميو

 لسرأ دقف ء قيعصلا نب , كيزي دنع دجن اموحن ىلع « هيلع اونمست دئا ايف نونوحي

 فيك هيلع 'صقي «جارحلا باحصأ نم باطخلا نب مع ىلإ ةليوط ىوكشب
 «ىزاغملانم مهسفنأل نوذخأي امو اهنولوتي ىلا مهامعأ نم عورشم ريغ ءارث ار

 : 1" لوقي اهيفو

 َرْفَو انل سيلو رفَو مهل ىنأف اًوْرَع اذإ وزغنو اوبآ اذإ بؤؤن

 « ليفلاك ناويح او نوصحاو لقاعملا نم مهحوتف ىف هودهاش امم ًاريثك اوفصو دقو
 . !*”نيعاوط نم مهب لزن امع اوثدحتو

 مهنع تيور ىلا ةريثكلا راعشألا هذه ىف اهظحالن نأ دب ال ءايشأ كانهو
 نم ءاوس «ةيبعشلا بادآلا عباطب تعبّط اهنأ اهمهأ لعل . مهحوتفو مهيزاغم ىف
 ثيح نم امأ . مهيلإ تبسن نمو اهولئاق ثيح نم وأ ماعلا اهجيسن ثيح
 ىلإ هسفن رصعلا ىف تبسُت ىتلا راعشألا غلبم ةناتملا نم غلبت ال اهنإف جيسنلا

 « الرهجم نوكي داكي مهم ًاريثك نإف نولئاقلا ثيح نم امأو « نيدوجما ءارعشلا

 نم ريثك ةبسن ىف ةاورلا فلتخا مث نمو . 6 ةماع نم هنأ وهو طيسب ببسل
 ىلإ هتبسن نودب الاسرإ رعشلا ىوارلا 0 مب نأ راكيو .انصأ ىلإ راعشألا

 قافآلا امهب بواجتت تناك" نيتفطق لع ىربطلا  صئيو ٠ هنيعب رعاش

 وحنب عمسو » : هلوقب امهيلع بسقعي و: مي ف راعني د ةيب رعلا ةريزحلا يف

 . اهدعب امو "0 ص حشوم او ةقرفت» عضاوم (0 55 1٠

 .. 7017 ص نادلبلا خوتف (8) ةعبط) فىاغألا ىف تيجو * ىظنأ 0

 "0١5/هء4١1/+ ةباصإلاو عاب م4 ناويحلا (4) مه /؟ ء'رعشلاو رعشلاو ه/ د ( بتكلا راد
 : و

 ىو 448 ص مالس نباو ١ ١١87 ةباصإلاو
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 هبشي ام ىلإ تلو>ت حوتفلا رعش نم ةفئاط نأكو . « 7 برعلا دالب ةماع ىف كلذ

 ل لمرف فرع اللا فردت آل ينط نا ىلا لاثمألا

 نأ مههنعي ال هنإ لب اودي" وأ اوركذ املق بعشلا ءانبأو بعشلا ءانبأ نم هنأل
 . لضفلا اذهب مي نم رخآ مه ذإ . اودجمب وأ اوركذي

 فقاوملاو ةعيرسلا تاحمللا رعش وهف « زاجبإلا رعشلا اذه ىق دوسيو

 نود هتيجس ىلع رعاشلا اهيف ىرحي : ةريصق تاعوطقم كلذل هروهمجو . ةفطاخلا

 مجدنلا طا نع عيان ةيفاق وأ نزو ساملا وأ ظفلل حيقنت وأ ىعم ىف قيقدن

 . هفيسب برضيوأ همهسب ىري اك ةعرس ىف هب ىريو «ةدباكم وأ ةاناعم نود هردضب

 ةطاسبلا هيف عيشت تناك كلذلو « تيد رأ ةيفضت ى الو حيقنت ىف ركفم ريغ

 ةلاطإ نيبو هنيب لوحت ىلا داهحلا لغاوش نم هبحاص ضرتعي امل فلكتلا مدعو

 . هريبحتو هديوجتو ظفلا ةدواعملا نيبو هنيب لوحت امك ةركفلا

 قى مهداهجو حوتفلا لاطبأ نع ًاريثك ًاصصتق نأ ىهو . ةريخأ ةظحالمو

 همجعم ىف توقاي انل لمح دقو .راعشألا هذه ىلإ فيضأ مورلاو سرفلا بورح
 . عضخ كش ريغ نمو . ةريثك هنم ًافارطأ بدألاو ا بتنك تايسسااك

 .مهايخ هل عست أ ام راعشألاو صصقلا ىق اودازف صاصخقلا ةليكغ هلك لمعلا اذه

 قفدتي رعشلا ناك ذإ مخض لصأوهو ؛ : حيحص لصأ هلك اذهاف نكي ا نكلو .

 هل نيدصقم « كرّتعم لكو فقوم لك ىف هنودشتي اوناكو . .نيحتافلا ةنسلأ ىلع

 نزولا العف ناك.هنأل . زجرلا هيف عيشي نأ ىعيبطو .ىرخأ ًانايحأ ني زجارو ًانيح
 . برعلا ةماع هيف مظسدتي ىذلا ىبعشلا

 )١( م#6/0 ىربط .



 عبارلا لصفلا

 نومرضحم ا ءارعيثلا
 مالسإلاب مهرثأت ىدمو

 ١

 مالسإلاب نيرثأتملا نيمرضخما ةريك

 دجب بدألاو خي راتلا بتك ىف رن اه اهم نيمرض#لا رعش ىف أرقي نم

 ىلا ةيحورلا مالسإلا م مق نع مهراعشأ نم بناوج قى نوردصي ءارعشلا روهمج

 «ناديملا ير حس ةنيدملا رمل مهبولق فاغش 00

 تباب نب ناسح مهمدقتي « م هيادطل نيروصم هتوعد نع نوعفاديو هنع
 دادمتسالا متاد ةصاخ هللا دبع ناكو « ةحاور نب هللا دبعو كلام نب بعكو

 ىلع « راعشأ نم مظني ام لك ىفو نيكرشملل هئاجه ى همهلتسي نآرقلا نم

 يق 06 #ةلا دز ع نر
 انيرفاكلا ىّوثُم رانلا نأو قح هللا دعو ناب تدهش

 00 ةرهشلا ىف مهغلبم اوغلبي مل نو رخآ ءارعش هدا ءالؤه بناحجي ناكو

 نب ةمارص سيق ىلأ لوقك قيمعلا هينا دم نع" مت راعشأ مل تيور دقو
 ُ 0 ةعبدب ةديصق ف ير راصنألا سن ىلأ

 ايداه ّحبصأ هلا باتك نأو 0 2 ىش ال هللا نأ ملعنو

 : 9 ءاددلا ىلأ لوقو

 ادارأ اه الإ ُهْلل ىنأيو هانم ىَتُْنِي نأ ءرلا ديري
 ادافتسا ام لضفأ هللا ىوقت» قامو قدئاق هرم لوقي

 )١( ص باعيتسالا (؟) . 957 ص باعيتسالا 568 .

 ص باعيتسالا (؟) 620١4 84”#.

6 
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 امع نورافكي هللا نيد ىف اولخدو ةكم تحتف ذنم شيرق ءارعش لوحتو .

 نبا لوقك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل اهيف نورذتعي « راعشأب مهنسلا ا
 20 برا

 ("' روب انأ ذإ تقتف ام قتار قااسل نإ كيلملا 3

 0 وال ندم ىف ناطيشلا ىراجأ ذإ

 رّيذتلا تنأو اَدِفلا ىسفنف تا رق اع ماظعلاو محللا نمآ

 لقتنا اذإ ىبح« مهراعشأ ق هنع . دوردصي اوضنو ء مهمالسإ نسسح دقو

 لوق ةلكاش ىلع « هيلع نوعجفتيو هنوري اةذخأ ىلعألا قيفرلا ىلإ لوسرلا
 : 47 ثراحلا نب نايفس  ىلأ

 لوسرلا ,ضبق دق + .ليق ةيشع تلك: انتي  تفلع روقل

 لوقي امو هيلإ ىحوي امب انع ُكشلا وُلْجَي ناك نن - © 9

 مهيب اندجو ىداوبلاو دجن ءارعس ىلإ نيتريبكلا نيتنيدملا ءارعش انكرت اذإو
 ليبسى داهحلا ىلإ اوجرخ نم دصقن الو« مالسإلا ءاوضأ نم نوسبمقسي نيريثك
 . فرش مهنس مدقت مل حتي ملو ةريزحلا ىف اولظ "نم كلذ "مع دقف «بسحف هللا
 . داهجلا اذه ىف كارتشالا

 نم ميناس رتل م لعب لع فعلا ا ييرريتم نع نع نعي
 'هنع انثدحت ىذلا بيبطلا نب ةدنبمع هدنع فوقولا ىغبني ب نم لوأ لعلو « ةرهشلا

 رطل ىف هارقون +: ةعيرط ةيدنع انا رانغفلا تحاض هل قررا دقفا + وفلاش ل

 عرارتي ىذلا مانقلا نم رذحلاو دلاولا ربو هللا ىوقتب هءانبأ ىصوي اهنم ريبك
 : 0 لوقي « مي رك ذلا ى كلذ ىف ًامهلتسم « س نيب نئاغضلا :*”لوقي « مكحلا ركذلا ىآ هلك كلذ ف ًامهلت انلا نيب .ئاغض

 عنمو ءاشي نم بئاغرلا يطعي هنإف هلإلا ئقتي مكيصوأ

 ٌعَوْطألا نينبلا نم رَبألا نإ هرمأ قعاطو مكدلاو ٌريِبو
 )١( ص مالس نبا 7١5 . ) )4نص باعيتسالا 008 .
 ) ص تايلضفملا (0) . كلاه لاض : روب . هطاخ :قعفلا قر (؟ 1١256 .

 | .٠ مئاض كلاه : روبثم . قيرط : نيس (©)
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 مكنيب مئامنلا ىجزي ىذلا اوصعاو
 مكنيب ثعبيل ةبراقع ىجَرُي

 (7) هَقْنَملا ماهسلا كاذ احصدتم

 ("' عدخألا قورعلا ثعب امك ًابْرَح 6 « - 6 ١

 : ؟""مصاع نب سيق ءاثر ىف لئاقلا وهو

 رمصاع نب سيق هللا مالس كيلع
 دكر كلف كلم يق كي ملف

 انسحب نأ ءاش ام هتمحرو
. 

 امدهت موق ناينب هنكلو

 نب '؟”دئيوس ىلإ عجراو . ةيمالسإ حور نم لوألا تيبلا ىف ام حضاوو (غ)» ه-+ +

 ًارخف اهيف رخفي '*”ةديصق هل ىوري ىبضلا لضفملا ىرتسف ىركشيلا لهاكىبأ
 مييلع هب معنأ امو هبر هيف ركذي ايمالسإ ًارخف . لبق نم هب انل دهع ال « ًاديدج

 1 و لا يع
 اذإ تاّيندل  ءايإو
 ان ناس :ءاموز

 انين انيف لل من

 . أي ناك سفنلا ءىند مصخل ضرعيف ىفميو

 علضلاو انيف قالخألا ةعس )30 مولا آل ِ ِ 9 0-4

 ""' تكف ًامْيَض ٌروثكلا َىِطْعأ
 عضو ءاش نمو هلل عسفري

 - ع 2 و 0-0

 ًافصو هفصي هأرا ا

 لكأي نأ مكدحا بحأ ًاضعب مكضعب ْبتَغْي "الو )ةميركلا ةيآلا هيف مهلتسي
 : لوقي ( هومتهركف ًاتيم هيخأ محل

 ) )1١مسلا : ماسلا . قوسيو عفدي :ىجزي .
 لتاقلا : عقنملا .

 برض اذإ قنعلا ىف قرع : عدخألا 0

 . قورعلا هتباجأ

 _ ٠٠١8/5 ءارعشلاو رعشلا (؟)

 8814 / ١ءارعشلاو رعشلاقهتمج رترظنا (؛ )
 نباو ٠١7/1١ ( بتكلاراد ةعبط ) ىناغألاو
 ةنازحلاو 7١؟/»+ ةباصإلاو 58 ص مالس

 نيسح هطل ءاعبرألا ثيدحو
 . 140/1 (ىبلحلا ةعبط )

 19٠. نص تايلضفملا (5)
 . رمألاب عالطضالا : علضلا (1)
 . عضخ : عنك“. بولغملا : روثكملا (7)

 ل ل
 . عنصي نأ ىلع رداق ىأ



 الا

 م ءادو محو مُعْطَم ا نأ عمجي ام 5

 9 ير .ئمحل هل ولخي اذإوأ ”ةئيقال + 213] " ..ىييحيو
 «نييئايبذلا ةرم ىب ديس مامسحلا نب !"' نيصخلا ةرييك ضخ وو ملسأ نو

 : (؟”وحنلا اذه ىلع درطت تايبأ هلو

 يابا ننال نإ تيلقلا ." ءابوزحللاا :هنننف» نكست دوو
 اليسا .علابعتا " نتننوا منا "30 هاذ نم دوم ملف

 ال١ رف كيفك. فلسلاا .د قزق »هلا قمح روما

 اهلامعأ سشفنلا ىرت موي مت 2 ايزْخُملا نم ىلرب ذوعأ

 اهَتازْلَز ضرألا ِتلزْلرِو نيرماكلاب ُنيزاوملا ْفَحِو
 : ىلاعت هلوق لثم نم ميكحلا ركذلا ىآو تايبألا هذه نيب ةحضاو ةلصلاو

 مه الو مهيلع فوخ الف حلصأو ىتا نف) ( نيقتملا بحي هللا نإف ) (هللا اوقت اوقتاو )

 ىذلا وه ) (نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي الف مهلجأ ءاج اذإ ) ( نونزحي
 ءىش نم "نإو ) ( نوكيف "نك هل لوقي امئإف ًارمأ يضق اذإف تيغو ني

 ضرألا تلزلز اذإ) : هنأش ًازدع هلوقو ( م ولعم رادقبالإ هلّزنن امو ”هنئازخ اندنعالإ

 هاف هنيزاوم تتفخ نم امأو ةيضار ةشيع ىف وهف هن زاوم تلقث نم امأف ) (اهلازلز

 ملعأ وهو تلمح ام سفن يو (ةيماح ران هيهام كاردأ امو "ةيواه

 'آ . ( نولعفي امب
 «مهشس تتلَدع دقو مالسإلا اوكردأن مم وهو بلوَست نب'"” رمّتنلا ىف أرقاو

 عقت : اهازنأ لزنت . اهزانم : اهازنأ )١( . سبلي : عردي . ءىرم ريغ : محو )١(

 . مهب لكأ : عتب (؟)
 57٠١ / ؟ءارعشلاو رعشلا ف هتمج رترظنا (؟)
 ( بتكلا رادةعبط ) ىفاغألاو ١ ١١ ص مالسنباو
 دسأو ١1١1٠0 ص باعيتسالاواهدعب امو ) 4
 ؛7/؟ ةنازحلاو 8١/؟ ةباصإلاو ؟ 4 / ؟ ةباغلا

 ءدعر/رو قاغأ (؛)
 . عردلا : لاب رسلا . دقتت : زعست (0)

 يملا
 “ ج دعس نبا تاقبط ىف هتمج رت رظنا (7)

 ٠١84/١ ءارعشلاو رعشلاو 556 صا ١ ق

 ١ةال/ا9 قاغألابو +١8 ص مالس نباو

 باعيتسالاو ١55/١ ةنازحلاو 78 حشوملاو

 . 5٠/5 ةياصإلاو م٠. ص



 ا

 : 23 هلوق ةلكاش ىلع ؛ ميركلا نآرقلل هتوالت نم ًاراثآ هرعش ىف ىرتسف

 ىنِغلا ج راف ةفاضخ قلبت ىو

 8 ا 2 - يد 01

 ىعو رصح نم بر ىنذِعأ

8 8 3 2 

 اهنم تئربف اهيلو تنأو

 تضراف يفاخ لا طخت :ىذلا إو - 8 هر 5

 اجالع اهُجلاعأ سفن نمو
 10 اح :نسيققلا ثنا يطل نإف
 (؟!اجالخ الف كت ف 5 كيلإ

 ْرَخأ تايآو ىَرْعُّشلا» سمشلاو .٠ م 7 2 و ةدمقلا نه عتابا .قماكش
 هنبارجاه نيح باطخلا نب رمعب ىدّمعّتسلا ٠7 لبتخملا "ةراجتسا انب ترمو

 : "7 ىبضلا لضفملا اهاور هل ةديصق ةياهن ىف هلوق نمو .« هيلع هدر فيكو وزغلل
 0 ع و :

 هدشرأ رمألا تدجو ىفإ
 رب ث ّ ٍ .
 مثإلا هرشو .هلألا ىوقت

 كراعمو ةيسداقلا ةكرعم ىف اوكراش نم وهو « ريثكرش '*' خا اهلا ىف ناكو

 هللا ليبس ىف هداهج نع ًاحضاو ًائيش ث هناويد ىف دجن ال كلذ عمو « ناجيبرذأ

 ع 21! شخولارامحو سوسقلا فصول هيف هناسحإو ىودبلا هرعشب ةاورلا ىسع ع امنأكو
 اللا علب 50

 4 .٠
 ساب ساب هب سيل ام سيل

 قاغألاو 9١9/١ ءارعشلا»و رعشلا )١(

 .ا١كا/كلك

 .5.00/؟ناويحلاو ١١١/1 وىفاغألا (؟)

 0 جاح يي

 ضارتعا : تا (
 1 ىفاغأ (ه )

 )١( رعشلاهتمج رتؤرظنا والشعراء١ / 585
 (بتكلا راد ةعبط ) ىاغألاو ١84/1١

 ةباصإلاو ١١8/5 حشوملاو ه+7/ ؟ةنازهلاو

 .ا8#7 ضص

 ل 5 هد

 . 1١١8 ص تايلضفملا (7)

 ١١١ نص مالس نبا هتمجرت ىف عجار (4)

 عبط ) فاغألاو ١١4/١ ءارعشلاو رعشلاو
 ه؟١1/١ ةنازحلا»و ١همر//و (بتكلا راد

 . 510 ص حشوملاو ؟١١/ 5 ةباصإلاو

 عجار و ةقباسلا عجارملا ىف هتمج رت رظنا 0(

 . الو/ه ناويحلا

 :ىفلوألا سأب و 7079/1 ءارعشلاو رعشلا (6١0

 . ةعاجش



 ع

 « باطحلا نب رمعل ءزج هيخأ ةيثرم نم ًاتايبأ قباسلا لصفلا ىف اندشنأ دقو

 درزم امهوخأ رهتشاو
 : ؟"'هلوق كلذ ىلع لدي اك « ءاجهلا

 5 ل 1 8 .: 1 2 2 م

 ةبوتب لاجرلا متش :نم تلزنت

 نع باتو ىوعرا هنأ رهظيو « فايضألل ةصاحخنو هئاجبم أ ') 7

 اهديلو ىّداني ال ىنم هللا ىلإ

 520000 هم هه. . 5 1 0

 مق قو « ىل ذها('ببَو ذوبا رصعلا اذه ىف نيعرايلا لي ذه ءارعش نمو

 الئاق نيكابلا عم هيكبي فقوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دنع 'ةنيدملا

 : 4! تايبأ نم

 اهردَيو مموجنلا هعرصمل 5

 2 ضر 0 وع 9

 اهلك برئَي لابجأ تعزعزتو

 ٠ هر ع 50

 معطنألا نْطَب ماطآ تعرعزتو
 حولقم بطَح لولحل اهْلِخَتو

 0 ءارعش لثم كلذ ىف هلثمءلْحّتلا فصوب ىنْنعُي هناويد ف وهو

 "رسم ىأ نب دعس نب هللا دبع دونج ىف هارزو « هللا ليبس ىف وزغي جرخ دقو

 رت نا نإ يل لا دم ند لسرأ دقو« ةنجاطرق اوحتف نيذلا

  ماعي هتافو لبق - هل قوت نأ ثدح نكلو « رصم ىلإ داعو . اهحتفب هل

 عمدللا ءاضقب هاضر "سحن اهيفو ةروبشملا هتينيعب مهائرف ءءابو ىف نينب سمخ
 : '*'هلوق ىف دجن ام وحن ىلع عذاللا رسحتلا

 مو 9

 ةصغ فوبقعأو ىب ىَدْؤَأ

 ٠  4د .

 ءارعشلاو رعشلا درزم ةمجرت ىف عجار )١(
 مه /جةباصإلاو ١١؟/؟ ةنازحلاو؟بع/ذ
 سصيسصتتلا دهادمو غمل# ص ءارعشلا مجعمو

0/0 . 
 .86/56 ةباصإلا (؟)

 ١١١ نص مالس نبا هتمجرت ىف رظنا ره
 ؟54/5 فاغألاو مه /, ءارعشلاو رعشلاو
 فرغت ةباصإلاو "8*6 ص باعيتسالاو

 ١88/8 ةباغلا دسأو م.م/و ةنازملاو

 7 . - ل

 علقت هل ةربعو داقرلا دعب

 مت م 23 ُ

 '"”مَيتتسُم قحال ىنأ لاخإو

 ءابدألا مجعمو ١اةم/  ىنعيصتقلا دهاعيو

 حرش م١8/1 0 عبط ] توقايل

 ( ىجئاحلا ةرشن ) قاقتشالاو ٠١ ىنملا دهاوش
 ١78 :ص
 . 555 ص باعيتسالا (؛)

 بتكلا راد ةعبط ) نييلذهلا ناويد رظنا )2(

 . اهدعب امو ١/1١ (ةيرصملا
 . بعتم : بصان . تيقب : تربغ 03(

 . عيان .: عبتتسم
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 سهم ه6 0 2

 اهَراَفظأ تبشنأ ةينملا اذإو
 0. أ

 اهتبغر سفنلاو

 5 و

 اذإ ةبغار

 . (7١ديبع ابأ

 باتكلا عنف دّْيَبع بأ
* 

 و

 نو لا تيفلأ

 عنقت 0 ىلإ رت اذإو

 ىمسي هل خأ نبا بطاخمي توملا هرضح نيح لاق هنأ ةاورلا ىورو

 ٍبرتقاو بالا .ةةكيغؤلا
 « مهاب رقأو مهيلهأب ةمحرو 1 ءأ ارعشلا ( نم ريثك سوفن قى ”مالسإلا عاشأو

 « حوتفلا ر عش ق هل انضرع نأ قبس ىذلا ساكن ورمت ددِصلا اذنه َْى روشيو

 هتأرما تناكو « ءادوس مَآ نم ”نبا هل ناك دقف

 : ١"( وو رعملا هم ص

 ري نمو ناوهلاب اًرارع د

 (70 عم ىحنملا اذه وحني ناكو

 اهتاعف هب فختستو هيذؤت

 ْمَذَظ دقف ناوهلاب ىرْمَعل اًرارِع
 ىذلا نبال هباتع ىف ىنَرملا سوأ نب .٠ .٠ د

 نع هحفص ُْق هراعشأ ىلاوي وهو هيلإ ء ىبس لظو ء ةريبك ةءاسإ هيلإ ءاسأ

 8 (؟) لوقي 2 همرجتو هيلع هيدنجت 2 7 هتالز

 ِهِيْعِض رافظأ تمّلق رمح ىذو
 7ل

 ملح هل سيل وهو هنع ىملحب
 ل رولا ل 2مم ىو ع

 2 رم ضركو ٠ ليلا 0 ءابرقألاب ربلا

 : '"”ايعاد هبر ىلإ

 )١( م4/1 1ءابدألا جعمو مابو/دفاغأ .

 ص مالس نبا (؟) ١55 ءارعشلاو رعشلاو
 .؟ماكر/ا

 راد ةعبِط ) ىناغألا ف هتمجرت رظنا (؟)
 ةنازحلاو ١79/5 ةباصإلاو ه4 1١١/ ( بتكلا

 ةساهملاو نييبتلاو نايبلا سرهف رظناو ؟هم/*ع

 دهاعمو 965 ص ءارعشلا ,جعمو قوزرملل

 . جزيل هراعشأ ترشندقو .صيصنتلا

 ( جزيل ةعبط ) هناويدو 10/15 ففاغأ (؛ )

 هجوتيف ىلهابا ريغ

 .”"6 89 ص

 4945 ص مالس نبأ ىف هتمجرت عجار ( )
 ١١4 /ه ةباصإلاو 8١5/١ ءارعشلاو رعشلاو

 حبرملاو 34 ص ءارعشلا مجعمو *م/ + ةنازحلاو

 . م١8 ضص

 هل ىوردقو 1١57/١ ءارعشلاو رعشلا (1)

 : اهيف لوقي ةيكح ةعطق مالسنبا
 ىتلا ىبيو تيملاك ىحلاو

 رسمو ولحف نائف شيعلاو



 ىتبغر عفرأ قحلا لإ كيلإ
 ةمعنءْرُبلا لعجاف !ًءْربْناك نإف

 07و

 (؟”ايضاق تنأ ام ضقاف ًاضْيف ناك نإو
 هيخأل هيئارم ىف ىرح نب '"' لشبن ًاحضاو مالسإلا رثأ مهدنع سحف نمير

 : ( 2 اهادحإ ىف هلوق نمو « نيفصب لتمق دق ناكو « كلام

 مهتف ١ تاشن“ :نوحلاغ' :نئانأ

 اهيف ثيعن نحنو ايندلا ىرأ
 سيق ةاقب تيقب دق لذاعأ و >2.

 *قاستاو فلإ دعب اًوَدْوأف
 1 5 »هَ 2

 قالطنال ايبمت | ةيلوم

 قابب ايندلا ىلع ع امو
 بقعتن نيحف كلذ عب « مهيد ةقرب اوفردع ارق انمادق نم بناجي ناكو

 مهم «نيح ىلإ نيح نم هجسن ىف رهظت ةيمالسإ ًاطويخ هيف دجن مرعش
  96(ه( ٠

 دهعل هنولتقي هموق لعج ًاشحفم الزغ لزغتي ناكو « ساحسحللا ىب. 2*”دلبنع

 : لوقي هاذ نامع
 َ مهلوس

 ايهان ءرملل مالسإلاو بيشلا قك ايزاغ تزوجت نإ 5 ةريمع
 كرعش تلقول : هل لاقف ثاطحلا نب رمع تيبلا اذه دشنأ هنأ ىورَيو

 نب ىلع هدح ىذلا« ورمع نب سيق بق "”ىشاجنلا هلثمو . هيلعكتيطعأل اذه لثم
 ىلعو ءارعشلا نم ريثك عم ىجاهم دقو + ناضمرب رمحلا برش ق بلاط أ

<5 

 : لوقي هتليبق قو هيفو ٠ ىنالجتعلا لبقم نب ىب 0

 ةقدو ,مول لهأ ىداع هللا اذإ

 ةئمذب نوردغي ال ٌةلّيِبق
 و

 )١( نامهلا :

 . ةنامز وأ ضرم نم
 اوم : اضيف ( ؟)

 4568 ص مالس نبا هتمجرت ف رظنا (؟)

 ؟ا١/و ىناغألاو 5١5/5 ءارعشلاو رعشلاو
 ةباصإلاو ١58/5 ةنازحلاو ١/١4 .

 . 557/5 ىضترملا ىلامأ (:)

 ف ساحسملا ىب دبع ةمج رد رظنا 0

 رعشأاو اهدعي امو 7/٠٠ (ىماس ) قاغأ

 هدسج ق ناسنإلا بيصي ام

 (9 لبْقَم نبا .طهر نالْجَعلا ىنب ىداعف
 8 .٠

 لّدرخ ةبح سانلا نوملظي الو

 ةباصإلاو ١ ه :صءمالسنباو 854/١ ءارعشلاو
 ىغملا دهاوش حرشو ؟101/ 1ةنازحلا» 5/5

 . هناويد ةيرضملاب تكلا راد ترشن دقو.

 قاقتشالا ىشاجنلا ةمجرت ىف عجار (6)
 رعشلاو 4٠٠ ص ( ىجناحلا ةرشن ) ديرد نبال
 ةنازحلاو 1+ /5ةباصإلاو 588/١ ءارعشلاو
5/4 . 

 حضاوو « نالجعلا ىب ىلع ءاعد تيبلا (7)
 . ةسيسخ ةميثل مهباسحأ نأب مهيمري ىثاجنلا نأ



 اك

 "لجلي مالسإلا نإف «ىناثلا تيبلاب مهاجه ام مالسإلا حيمص ناك هنأ ولو
 تناك هحور نكلو هب لصتي ام لكو ملظلا نع ىهميو دوهعلاو ممذلاب ءافولا
 ناك هنإ) : مالس نبا لوقي « هتلكاش ىلع لبقم'!نبا ناكو . ةيلهاج
 ىلع ْتددن كلذ, عمو !''« ةيلهاحلا لهأ ىكبي مالسإلا ف ناكو نيدلا ىف ًايفاج
 : 2" هلوق لثم نم فينحلا نيدلاب هرثأت ىلع حوضو ىف لدي ام !هيف تايبأ هناسل

 حدكأ شيعلا ىفتبأ ىرخأو تومأ ١ امهنمف نائرات الإ: ٌرْهَدلا له

 حَوْرَأ شيعلا الو ىل ىَرْهَأ ثوملا الف 0 ةفيحص ىف ىل طخ دق امهاتلكو

 ىف ةبيصم نم باصأ ام ) : ةميركلا ةيآلا نع نيتيبلا ف ردصي وهو

 : "4! هلوق هل ىو امو (اهأر ثبتت نأ لبق نم باتك ىف الإ مكسفنأ ىفالو ضرألا

 لاب ريغ ديزي ةايخلا لوط ىرأ الو ةايحلا مهمه ىانلا
 لامعألا حلاصك نوكي اًرْخَُذ دجت مل رئاخذلا ىلإ ترقتفا اذإو

 اع رو «ةئيطخحلا مهنيد ةقرب افرثع ىذلا ءارعشلا ءالؤه ىف كلي نم
 . هرعش ىف مالسإلا رثأ ليلق

 نيب تعاش ىلا ةركفلا داسف ىلع لديام انمدق ام لك ق لعلو

 سوفن ى ةقيمع ًاراثآ كري مل مالسإلا نأ نم نيقرشتسمو ًابرع نيثحابلا

 مهبولق ىلإ ةرينلا هتعشأ تذفن دقف « *'ةيدابلا لهأ ةصاخو « نيمرضخملا

 تباث ت نب ناسح مه مهتعيلط ىف نوادي مهنم ةسمخ دنع فقن نحنو . . ًاعيمج

 0 . ىدعجلا ةغبانلا»و ةئيطحلاو ديبار يهز فرن نسكو

 دنع فقي مل رثأتلا اذه نأ ىلع حوضو ى لدنلو ٠ مالسإلاب نيمضحما

 وحن ىلع مهقمسعتو ةيدابلا ءارعش ىلإ ذفن دقف « ناسح لثم نم ةنيدملا ءارعش

 . ىدعجلا ةغبانلاو ديبل دنع ىرتس ام

 )١( ظحاجلناويهلا (9 )  ءارعشلاو رعشلابقمنبا ةمج رت عجار */48.
 .؟؟9/ه ىريط (:؛) ةباصإلاو ١١8 لص مالس نبا)» ١

 نم ةيبرعلا بادآلا خيرات الثم مجار (ه ) بادآلا رهزو ١١/١ ةنازحلاب ١ةهرذ

 ميلا وايلانل هيب يرطب عي ةيلعاقلا 5
 .886 ص ( فراعملاراد . م ص مالس نبا )غ0



 ف

 تبا نب '''ناسح
 .«مهفارشأو هموق ةداس نم ه ىجر حلا مارح نب رذنملا نب تباث هوبأ ناك

 ق تلخدو مالسإلا تثكردأ دقو هيبأ لثم ةيجرزخ ( ةقيرمفلا 0 همأ تناكو

 هس نيس ةلهاخا ف نغاغ نإ لارا[ نرمعلا قلك لقوا: !""هللا نيد

 « نيعبرألا لبق فوت هنإ ليق دقف + ةيبيرقت "نس ىههو « ىرخأ نيتس مالسإلا فو

 ء بسحف ايررغ سيل وهو . نيسمحو عبرأ ةنس لب ليقو نيسمخ ةنس لب ليقو

 ةلص هب هلف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاوخأ راجنلا ىب نم ًاضيأ وه لب
 .. محرو ةبارق

 ىلإ هتالحر دم هنإ لاقيو«ةنساسغلا طالبىلع ددرتي مالسإلا ليف هارنو

 نيبو مهنيب تبشن ىلا بورحلا ىف هموق ناسل ناكو ؟ رشنملا نب نامعنلا طالب

 ميطسخلا نب سيق :نييسوألا نيرعاشلاب م دطصا "مث نمو« ةيلهاحلا ىف سوألا
 , ظاكع قوسب ةغبانلا ىلع هرعش ضرع هنإ لاقيو . ؟؟' تلكسألا نب سيق ىنأو

 . ؟”هتدجوم راثأف « ىشعألا هيلع مادفو

 ىف ناسح لخديف « ةنيدملا ىلإ ملس هيلع هللا ىلص هللا لوسر .رجاهيو
 نيملسملا نم هبحصو لوسرلا ءاجه ىف شيرق ءارعش ذخأ اذإ ىبح « مالمإلا

 مهللا» لي وعديو كلذ ىلع هّشحم هللا لوسر ناكو « هئاجه عذالب ملل ىربنا

 نم مهياع دشأ اذهل» :لاقف مل هئاجه ضعب ىلإ عمتساو «سدقلا حورب ل

 )١( صمالسنبا ناسح ةمجرتىو رظنا. ١74
 (بتكلا راد ) .ىفاغأو ةقرفتم عضاوم فو

 مبط دقو . ١1م ١/ ةنازحلاو ١١ ؛ ص ,ىغملا

 دليفشره قيقحتب نديل ىف ةفلتخم تاعبط «ناويد

 ١دا//4١و ”ال/١١ واهدعب امو 4/ :“١

 اهدعب امو ١؟/5١1 ( ىساسلا ةعبط) و

 ٠+ نص مشوملا»و ١/ ١١4 ءارعشلاو رعشلاو
 ١؟ه/4 ركاسع نبال قشمد خبراتو

 ريسو 8/5١ ةباصإلاو ١١8 نص باعيتسالاو

 (فراعملا راد عبط ) ىبهذلل ءالبتلا مالعأ

 دهاوش حرشو اهدعب امو 856 ص و 5

 دنهلاو سنوت فقر قوقرلا قيفحتي ردم قو

 . ثديل ةعبط ىلع ةعجارملا ىف دمتعنسو « تدو ريب و

 . 51/4 دعس نبا ىاهرظن' (+)

 ١؟/#م (بتكلا راد) قاغأ رظنأ 20

 . ةقرفتم عضاوم قو ه8 ص ناويدلاو

 . 4٠١" /و (بتكلا راد )فاغأ (؛)
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 هللا دبع ترمأ» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ثيدح ىو ؛ «لبتَلا عقو

 لاقف كلام نب بعك ترمأو « نسحأو لاقف « ( شيرق ءاجهب ) ةحاور نبا
 قباسلا لصفلا ىف انب مو . «ىفتشاو ىنشف تباث نب ناسح ترمأو « نسحأو
 مايألاب موجه ناك امنإ ٠ ناثوألا ةدابعو رفكلاب ًاثيزق وجه. نكي مل هنأ
 نيكرشم اوناك مهنأل ىعيبط اذهو . باسنألاو بلاثملاب مهرتيعيو اهيف اومزه ىلا
 لوسرلا نأ ىوريو « ًاغلبم مهنم غلب ام كرشلاو رفكلاب مهاجه ولف ءالعف
 موقلا ثيدح كندحيلف ركب ىنأ ىلإ بهذا » : هل لاق مسو هيلع هللا ىلص

 . 23١ كلعم ليربجو مهتجلها مث: مهباسحأو مهمايأو
 ىلع بذاكلاكفإلا ثيدح ىف ضاخنمم ناك هنأ ىلإ ةاورلاضعب بهذيو

 راعشأب مث آلا لوقلا اذه نم هتءارب نلعي هارنو « اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ
 : هلوق لثم نم « ًاعئار ًاحدم اهب اهحدمب.'

 ''"لفاوغلا مخل لم نا حبصتو ةسبيرب نر ام ٌنازَر ناصح
 ىلمانأ َّلِإ ىطوس تعفر الف  هثلق َىنع لبق دق ام ناك نإف

 اذه ىف هوراثأ لتطعملا نب ناوفص مهسأر ىلعو نيرجاهملا ضعب نأ رهظيو
 : لاقف « ًاديدش ًادجو دجو ىبح . ثداحلا

 ("'دلبلا َةَضْيَب ىسمأ ةعّيَرفلا نب اورثك دقو اوزَع دق بيبالجلا ىبصأ
 ف رمتسيس هنأو مالسإلل 0 ةديصقلا سفن ف ىضم هنأ ىلع

 . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع نب ذ

 هنأ هيف كلش ال ىذلاو « دجسملا ىف هرعش لوسرلا دشني ناك هنإ لاقيو
 نيح- ةيلط ١ لإ ةحاوزا عري ناك هنأ ىّوريل ىبح «ةعيفر ةلزنع هنم ىظحب ناك

 «ًاذاتسب هادهأ دقو . مانغلا ىف هل مسقسي دوعي نيح ناكو « هئادعأ برحل جرخي
 ناكو . نمحرلا دبع هنبا مأ ىهو « ةيطبقلا ةيرام هجوز تأ نيريس هادهأ انك

 ًارافمصتسابيبالحلا نيرجاهملا ضعبىمس (* ) . اهدعب امو ١07 / غىناغألاو ةباحصلا بتك ىف
 لذأ .وه لثملافو . ماعتلا : انه دلبلا . مهنأشل  راقو تاذ : نازر . ةفيفع : ناصح (؟)
 .هريغ هدضحيفهضيب كركي ماعتلانأل دلبلاةضيب نم 2 باتت ال اهنأ ديرو . ةعئاج : فرغ . مهنت : نت



 هلأ

 هنأو ةيواعم ىلع دفو هنإ لاقيو . ءاطعلا ىف هلنوضرفيو هنولحي نودشارلا ءافلحلا

 ٠ . ةرخأب ىبمح
 هنع لضاني ن2 دقف «ميركلا هلوسرو مالسإلا رعاش نابض دس لو

 هتصقو ل ماهسب ًاعيمج مايا ىكرشمو دوهيلا»و شيرق نم هءادعأ

 «ةروهشم لوسرلا ةاعد نم عاد هراوج ىف لتنق نيحىرملا فوع نب ثراحلا عم
 :. هتريشع قو هيف لاق دقف

 (1) ٍريْخَسلا لوصأ ىف قب رفا ” ديف مكنم لكلا اودع نإ

 هيلإ السوتم لوسرلاب راجتساو « رازغ عومدب هل هئاجه نم ثراحلا ىكبو
 اذه رعاش ىلع دري ميمت ىنب دفو لوسرلا ىلع مدق نيح ىضم دقو :هنع هنفكي نأ
 :ةفعافت ىف لوقر 4 عار احد نيرجاهنلل احفام رالي »قوت ناقرم لا :دقؤلا

 "مبعث سانلل َةَّنُس اونَيَب دق مهتوخإو رهف نم تبئاوذلا نإ هدوء م

 ب نئنلا نسألاو زولإلا :ىرتع . +_هتريوس تناك نمت لك احضري
 بَ مهقبس ىذأل يبن لكف مهدعب نوقابس سانلا ف ناك نإ
 ْعْنَص كئاح ناسل دارأ اهف هرزاؤي بلق ىجَدِم مهل ىَدْهأ

 رعشأ هنأ ىلع داقنلاو ةاورلا قفتا دقو : ًاعراب ًارعاش ناك هنأ ققحملا نمو ع
 نبا هاور ًامخض ًاناويد فّلخ دقو : ةبطاق نهلا رعشأ هنأو هرصع ىف ردملا لهأ

 بست : نينا لوقي ٠ هلخد عونصملا رعشلا نم ًاريثك نأ ريغءبيبح
 لع لس ملام هيلع لمح دق :٠ مالس نبا لوقيو'"'« هنع حمصتال ءايشأ هيلإ

 ةريثك ًاراعشأ هيلع اريضو تحاو شيرق ( تماشت ) تهضاعت 9 0
 ظحالو . ىزاغملا ف قحسإ "نبا ًاريثك ةءانغ هيلع لمح نمم ناكو .' 0 0 ال

 رعشلاب ءاملعلا ىلإ عجري ناكف ٠ ةيوبنلا ةريسلا هنع ىورسي وهو ماشه نبا كلذ

 ناسحراعشأ ةعص نع مهأسي روهشملا ةرصبلا ةيوار ىراصنألا ديز وبأ مهسأر ىلعو

 )١( نيرجاهملا ديرد «شيرق بكر : مهاشمأ نمو « رجش : ريخسلا .

 ص باعيتسالا (*) . ردغ اذإ ريخسلا نالن' ١٠ .

 نص مالس نبا (4) : رهف . فرشلا ىف ىلاعألا : بئاوذلا (؟) 05) .
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 اهنو دري دقو رخآ ًاضعب نوركتيو اهضعب نوتبشني اوناكف قحسإ نبادنع ةيورملا
 اتبثم هو ركنأ امم ًاريثك ىرن كلذ منو. .٠ مدعت 0 هي رصاعم نم هريغ ىلإ

 ىلع عراب ىدم ملعينل ماشه نبا عينص ضرعن نحنو . بيبح نبا ةياور ىف
 ملعلا لهأو»: دئاصقلا ضعبل هداشنإ دعب لوقي ًاريثك هارن نأ كلذ نف « ناسح

 اتفيضأ نيتديصق بست هنأ كلذ نمو (''«ناسحل ةديصقلا هذه نوركني
 نمثرسلا ثزاخلا ني 01م1 نبع ىلإ ةنلاك بسستو 201 كلام نب ءيسك ىلإ هبل

 ليل ليدل طاب فيو نإ سيار ندم ةلئوعور "" لطفل ةفئارو
 انيضم اذإو ”١ نمحرلا دبع هنبا ىلإ ةسداس بسنو .2* ىمشلا١ ةماسأ ىبأل ىه
 ى ىهو « هيلإ فاضت ةحاور نب هللا دبعل ةعطق اندجو ىرخأ عجارم قف ثحبن
 ةحاور نب هللا دبعل ةيناث ةعطق هيلإ تفيضأ كلذكو ا رد مفان ءاثر

 ىلص لوشرلا ةرجه ىف ةيئاي ةعوطقم هيلإ تفيضأ ًاضيأو 7” نامع ءاثر ىف ىهو
 ىبأن ب ''ةمار صل اهنأىلع ةاورلا ”صنو؛ هل جرزخلاو سوألا ةرصنو ملسو هيلع هلل
 نيصحلا نب ١٠2دعسل امهو دزألاب رخفلا ىف ناتيب هل بسنو « ىراصنألا سنأ

 . نيصحلا نب دعس نب 2١١ ريشبل ىهو « ةيئار ةعوطقم هل تبسُنو « ىراصنألا
 هللا دبعو كلام نب بعك ةصاخو , راصنألا راعشأب طلتخا هرعش نأ اًدظ نظنو

 « شيرق ءاجه ىف هعم اكرتشا دقف نالوألا امأ « نمحرلا ديع هنباو ةحاور نبا

 05/8 ةينيع ةعوطقم ف ماشهنبا زظنا ) ١(

 لباقو اهدعب امو ١49 /# ةيذيع ةديصق قو
 ةيئاح رظناو« ةزمح ءابر ؤىهو 7 صداويدلاب

 بيبخ ءاثر قنيتعوطقمو ١ ه54/*ةزمح ءاثر ىف
 كلذكو م٠4 4ص ناوي.الاي لباقو /“

 ناويدلاب لباقو 4١؟/#* ى ةيئاب ةعوطقم

 ى دو نبو رمعق ةيئارو ةيمال : نيتعوطقمو# ؟ ص
 . 45ص ناويدلاب لياقق ؟81/*
 ١17/٠ ماشهنبال ةيوبنلا ةريسلا رظنا (؟)

 7/8 ةريسلا رظناو 05 نص ناويدلاب لباقو

 . 57 ص نايدلاب لباقو

 8١ ص تناويدلاو ٠١ / م ةيوبنلا ةريمدلا (* )
 . 4١ص ناويذلاو م١1 /» ةيوبنلا ةريسالأ (4 )

 . ه١ ناويدلاو 587/78 ةيوبنلا ةريسلا 22(

 ه١ ناويدلا»و ١537/4 ةيوبنلا ةريسلا (1)

 ظحاحلا ككشت ثيح ١٠١8/0 ناويحلا مجارو

 لإ اقيأ بسنت اهنإ لاو هيلإ بت ةوطقم ف
 نمحرلا دبع هئبأ
 باعيتسالاب لباقو ١8ص ناويدلا رظنا ( 7 )
 . 1١94/8 ماشه نبأو م. ص

 باعيتسالاب نراقو ؛١ ص ناويدلارظنا ( م )

 .1537 ص

 باعيتسالاو ؟ 7-97 ١ ص ناويدلا مج ار(و)

 مع 214 ص
 ىناغألاب نراقو 4 ١ ص ناويدلا رظنا ( ) ٠١

 1٠١/14. (ىماسلا عيط )
 نراقو #4 - 45 ص ناويدلا مجار (11)
 21٠١ /1+ قاغألاب
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 ىب هموق مايو ىنراحلا ىثاجنلا ىجابي ناك هنأ فورعف نمحبلا دبع امأو

 كافي ذاك نع سابا! ينك "نذل  ىتامللا ير ةقوفعو تمكن ترراطلا
 11 هيلع لوم لبا نانسأ !ةوذنأ نظر مهئاجه نم ناسح ىلإ فاضي اهف

 هعضو اهنم ًاريثك نإف +. نامع ةلتق ىلع ًاظيغ ةءولمملا هراعشأ بابلا اذه نمو

 مهفص ىف ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رعاش نأ سانلل اورهظيل '"!نويومألا

 ناك نيح مهترسأ ءاجه قى ناسح اهمظن ىلا راعشألا راع مهنع اولسغيلو

 فاضي ام اهلثمو . هنو داحيو لوسرلا دض شويا نودوقي اهسوءر نم هريغو نايفسوبأ
 نأكو © سابعلا نب ؟*'هللا دبعو ماوعلا نب (؟”ريبزلا حيدم ق راعشأ نم هيلإ

 . هناسل ىلع رعشلا عضو ىف ًارود تبعل ةيسايسلا بازحألا

 اهف ببسلا وه اذهو : هيف عضولا ردك ىمالسإلا ناسح رعش نأ قحلاو

 نال هرعش نآل ال + ةلهلهو ةكاكر .نم -ةيلإ ةيوسنملا راعشألا ضعي قف عيشي

 عضولا نم ريثك هلخد هنأل نكلو « ىعمصألا معز انك مالسإلا ىف فعضو

 عئار نمو ء.2"'ةاورلا همها ام الإ ةيلهالا ىف هرعش قّشون نحنو . لاحتنالاو

 : اهيف لوقي ىلاو هموق رخافمب ًاجيجعو ًاجيجض اهؤلمي ىلا هتيميم رعشلا اذه
 امد. ةدجت نه نزطقي انفاتمأو . :نكصلاو ندملي رغلا تاتنعلا اقل هل 0 9 7 ع - 8 مهر ور 8# كَ

 : هلوق لثع ةنساسغلا اهب حدمب ىلا هتيمالو

0 2 3 2 005. 2 

 الإ هنم لبقنال نأو ةاورلا همهم ام هنم دعت نأ ىغبنيف شيرقل هؤاجه امأ

 تلبث )هتيميم ىضترن انك مث نمو « باسنألاو مايألاب عاذقإلا هيلع بلغي ام

 موي ق هرارقب ىبوزخ ا ماشه نب ثراحلا اههف رسيعي ىلا ( ”ةديرخ مانملا ىق كك داؤؤ

 .ناطح نب نارمعملإ هيف هل ًاتيب در دقو « ًاتايبأن اع .18 ص مالس نبأ )١(

 هيلإ تبسن دقو ٠١8 ص باعيتسالا (4) نييثراخلا ساما ىنب ءاجهؤ ناويدلا رظنا (؟ )

 رظنا .رهاظ اهينعضولاو ماوعلا] !ءاجهىراعشأ 2 ةعوطقمرظنا كلذكو 8١ 47صوغاجنلا موق
 . 86١6 ص ناويدلا . 8١ ص ةيثونو 48 ص ةيئار

 .”؟١٠// ١نييبتلاونايبلاو ؛+8صداويدلا ( ه ) 49ص باعيتسالاق ربلادبع نبا عجار ( )

 ,١؟ا70-6١ه/١؛(ىساس) ىفاغألا رظنا (5) ءاثر ف هيلع اوداز ماشلا لهأ نأ ركذي ثيح



 م

 نبا اهيف وجه ىلا ( مومحلا ءاشعلاب مونلا عنم ) ةيميملا هتديب ة اهلثمو « ردب

 نايفس ىبأ ىلإ اههجو ىلا ةيفاكلا هتعوطقم هيلإ فيضن“ سايقلا اذهب و . (لزانملا ارمادا ركل نو رو يما هوت دو ىزسس ١
 اهلبتسي ىتلا ةيلادلا هتعوطقم اهلثمو .2''مالس نيا اهاور دقو «ثراحلا نبا

 : هلوقب

- - 
 و "

 ("'دّبَعلا كدلاوو موزخم تنب ونب مشاه لآ نم دجملا مانَس نإو

 : اهيف لوقي ىلا ةيميملا هتعوطقمو
 ( 8 كد هر 6 5 2 1 1

 : ثراح ان ب نايفس ىبأل اهيف لوقي ىلا ةيزمهلا هتديصق هل تبثن نحن ًاضيأو

 و 1 ع - -

 ءازجلا كاذ ق هللا دنعو هنع تبجأف ادمحم توجه

 رمحلا ركذ ىلإ ًادرطتسمو اهب ًاببشم هتبحاص لزانم ركذب اهلهتسي وهو
 : نيءزج نم نوكتت ةديصقلا نإ نولوقي ءامدقلا لعج- امم « نييلهاحلا ةقيرط ىلع

 ىناثلا ءزللا قف ىضمي وهو :؟!مالسإلا ىف مظن ءزجو « ةيلهاخلا ىف مظن ءزج

 ءزخلا اذه ىف طلتختو .ةريبمأ بورحب ًاشيرق ًادعوتمو هموق ةيسورف نع ًاثدحتم

 ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ةلاسرل ضرع ذإ ةيمالسإلا ىناعملاب ةيلهاخلا ىناعمل

 : هلوق لثم نه : هنيدل مهءرصنو هل هموق ةعباتمو

 "افك هل سيل سْدَقلا حورو 2 انيف هللا ٌنيمُأ ليربجو

 ةعوطقم نه هلوقك شيرقل هيجاهأ ضعب ى ةيمالسإلا ىناعملا زربت دقو

 : ردب موي اهميزهب اهيف اهريعي
 بغا. 5 5 2 7 ٠

 دودحم ريغ رصنو تامملا ىح >هعبتن قحلا انيفو لوسرلا انيف

 (')دودمم هللا لابح نم مكحتشم رمذجُنم ريغ رلبحب نيمصعتسم

 . ةبارقلا : لإلا . ١9 ص تاويدلاو ٠١8 ص مالس نبا )١(

 .:11/ نع تاعيتسالا رطنا (2) ىوزخملاورمع تنب ةمطاف: موزخم تنب (؟ )

 . ريظنو ءفك : ءافك (0©)  .بلطملادبعىب ريبزلاو بلاطفأو هللا دبع مأ ىهو
 . عطقنم : مذجتم (5) 2. ماعنلا ركذ :لأرلا . ةقانلا دلو : بقسلا (*)



 م

 . (ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاو ) : ىلاعت هلوق ىلإ ىناثلا تيبلا ف ريشي وهو
 وحن ىلع ًاحاضتا ةيمالسإلا ىناعملا- اهيف حضتت ميركلا لوسرلا. ف ثارم هلو

 : اهيف لوقي ىلاو ىراصنألا ديز وبأ اهاور ىلا هتيثرم ىف اناقلي ام
 م89

 دّقْفِي ةمايقلا ىتح هلثم الو دمحم لثم نرضأملا ذقف“ اني

 نمو . قيدصلا ركب ىبأل ةعيدبلا هتيثرم قباسلا لصفلا ىف انب ترم دقو
 : ىسوجما زو ريف ةنعط رثإ ىلع ىقوت نيح رمع ىف هلوق

 0 يل لل ل
 نيدلا ءاوضأب ةيمالسإلا ناسح راعشأ ضعب تحشتا وحنلا اذه ىلعو

 ميركلا هيدهو فينحلا

 ريهز نب '''بعك
 ةليبق نم امهو .ةيلهاحلا ىف رعشلا لوحف نم ىمْلس ىبأ نب ريهز هوبأ 0

 هلاوحخأ نيب هينب عم ريهز شاع ثيح نافطغ دادع ىف ناعضوي نيكو نيم

 و ا لثم كلذ ىف هلثم « هيبأ نع رعشلا بعك نقلت فقد قيل ام لا ره ىب

 هذيمالت ريهز اهب جرخي ناك ىلا ةقيرطلا ةاورلا انل ركذيو ٠ ةئيطحلا لثمو

 ىح نييلهاحلا نم هريغ رعشو هرعش مهظفحي ناك هنإ نولوقي ذ | هريغو هتيب لهأ نم
 « ءارحصلا ىلإ هب جرحي ناك هنإ بعك نع نولوقيو . مهيف رعشلا ةبهوم حضتت

 غوص ىلع ًابيردتو هل ًانيرمت 2"' هزيحي© نأ هيلإ بلطيو ًارطش وأ تيب هيلع لسيف

 ١4٠/4 ةباغلا دسأو 585 ص باعيتسالاو وعدي «هترتكو نيللا : ردلا : هرد رد ال ) ١(

 فايز رملل ءارعشلا مجعم»و ٠0/0 ةباصإلاو تايآ : تامكحملا . هلمع وكزي ال نأب هيلع

 . :١/4 ع ”اهر/د ةنازحلاو 7٠١ ص . هتفيحص ءاقذ نع رمع ضايبب ىكو . مكحلا ركذلا

 .بلعثةياو رب هناويدةي رصملابتكلا رادتعبطدقو لوحف تاقبط بعك ةمجرت ىف مجاب )١(

 ىلامأو ١4١/16 (ىساسلا عبط ) ىفاغأ (8 ) 2 رعشلاو اهدي امو 8*8 ص مالس نبال ءارعشلا
 . ةال/١ (ىلحلا عبط ) ىضترملا ( ىماسلاةعبط )ىفاغأو 7 / ١ ةبيتق نبال ءارعشلاو
 اهدعب امو ١44/4 ماشه نباو 1 ء/رلده



 م4:

 « ةئئيدطحلا رهتشا امم رثكأب هيلهاحلا ىف رهشا ًابعك نأ ودبيو . همظنو رعشلا

 ىياور تملع دق »:هل لاق ةئيطحلا نأ نم مالس نبا هيورسي ام كلذ ىلع لدي

 تلق ولف « كريغو ىريغ لوحفلا تبهذ دقو «مكيلإ ىعاطقناو تيبلا لهأ مكل

 اهبلإو ىورأ مكراعشأل سانلا نإف كدعب ًاعضوم ىنعضتو كسفن هيف ركذت ًارعش
 : اهيف لوقي ىبلا هتعطق بعك لاقتف « ١١0 عرسأ

 (""لَوْرَج زوفو بعك ىَوَت اماذإ اهكرُحَي نم اهئاش قاوقلل يف

 ناكو « مالسإلا اوكردأ ةئيطحلاو هاخأ ًاريجبو ًابعك نأ فورعمو

 لثكب هللا وسر ىذآ ءاجه ذئنيح بعك هاجه دقو« ريحت هيف لوخدلا ىلإ مهقبسأ
 : 2"! هلوق

 ةلاشزو . ايجي ىنع اغلبأ الأ
 ع« 2 ٍِء 8

 ةيور اساك نوماملا عم تبرش
 - م 2 5

 هتعبنو ىدهلا تابسأ تفلاخو

 بأ الو امأ فْذُت مل ِقُّخ ىلع

 اكل له_كحيو_تلق امف كل لهف
 2 01 - 2م.

 '؟اكلعو اهنم ُنوماملا كلهنأف

 ل كريغ بيو ءىشىأ ىلع

 هب هباجأ ايف رثيَجُب هباجأو « هدعوتف رعشلا اذهب عمس لوسرلا نإ لاقيو
01 

 هلوقب

 ىلا ىف كل لهف ًابْعك غلبم نم
 هدحو تاللا الو ىّرعلا ال هللا ىلإ

 تلفع سيلو وجني ال موي ىدل

 ممزحأ ىهو الطاب اهيلع ٌمولت

 ملستو ءاجنلا ناك اذإ وجنتف

 ملسم بلقلا ٌرهاط الإ رانلا نم

 نم لك لتق مس هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ريجي هيلإ بتكف « فئاطلا نم لس

 عبط ) فاغألا رظناو /07 ص مالس نبا )١(

 . ١59/5 (بتكلا راد

 : لورج . كلهو تام : زوفو ىوث 0

 . ةئيطحلا
 ( ساس ) ىناغأو * سم ناويدلا ةمدقم (+ )

 باعيتسالا»و ١:؛غر/ 4 ةريسلاو !؛؟/ووه

 . 55" ص

 . ركبابأ هب دارألب ليقو لوسرلا : نومأملا (:)
 . فاثلابرشلا : للعلا . لوألا برشلا : لبا

 © كريغ كالع تكلع : كريغ بيو (ه)
 . لعفرامضإ ىلع بصتلاب بيوو

 . ١؟هر/ « ةريسلاو ؛ ص ناويدلا (5)



 مه

 لوسر ىلع مدنسقي نأ هاعدو : مهمالسإ اونلعأ نم الإ نيكرشملا ءارعش نم هاذآ

 عقوف « ركب ىنأب أدبو ةنيدملا مدقف « مالسإلل هردص هللا حرشو . ًابئات هللا

 وقوي ب ءاج خينضلا ةالض نم سو هيلع هللا لب يتلا مام الفاو: ةنبقت نم

 « مالسإلا ىلع كعيابي ءاج لجر اذه ! هللا لوسر اي : لاقف ؛ هتمامعب ملتم

 : لاقو , ههجو نع بعك ريسحف : هدي ؛ + ابو هلع نالت ىبنلا طسبف

 تظاغوراصنألا هتمّلهجتف . ريهز نب بعك انأ !هللا لوسر اي كب ذئاعلا ماقم اذه

 مسي نأ هدايا كارو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ لبق هركذل « هل

 : ةدلاخلا هتحدم هدشنأو ء (0١وهّشلالوسهّسمأف؛ مسوهيلع هللا ىلص ىنلا هنمؤيو

 رماقةس رؤو 2 0 3 7

 07 لوك دفن م اهرثإ ميتم لوبتم مويلا ىلقف داعس تناب

 000 دقانأ نم ةيواكم اهارتشا داب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هاسكف

 اهب ىبستكا دقو : ("7نيديعلا ْق ةيواعم غن ءافلخلا اهسبلي ناكو ؛ مرد

 اهلهسي هارثو . ةدربلاب اهلجأ نم هتديصق تبّقلو « ىلبت ال دج ةَّلح بعك

 هنأكو « كاكف هل سيلف اهدنع نبترم هبلق نأو اهقارفو داعس ركذي ذإ .« لزغلاب

 !7هدئاصق ىدحإ ىف لوقي ذإ هلزغ ضعب ى هابأ رثأتي

 "*'َقِلَغدقّنْهَرلا ىبسمأف عادولا موي هل كاكف ال نهرب كّنقرافو

 كلذ ىف ارثأت» ء رمحل اب اهقير هبشيو ىظلاب اههيشيو داعس فصو ى حليو

 . اهدعول هتبحاص فالخإنع ثيدحلا ىف هرثأت امك ٠ ةديصقلا سفن ىف هابأ

 عوضوملا اذه ىف هوبأ همظن ام ًامهلتسم هتقان فصو ىلإ كلذ نم جرحيو

 : هللا لوسر نم هعزفو هفوخ روصي لاق ىبح هتقان تعني لاز امو . لبق نم

 )١( رمشلاو+0صمالسنبا (ع ) 2 ءارعشلاو رمشلاو مع ص مالس نبا والشعراء/٠١
 ذ)/؛٠٠ ؟ر/ه ةباصإلاو .١1:؟/1: ىلاغألا رظناو 5١ .

 . 56ص( بتكلا راد ةعبط) ريهز ناويد ( ؛ ) ةعبط ) بعك ناويد ىف ةديصقلا رظنا (؟ )
 . ًادبأ كفني م : نهرلا قلغ ( ه0 ) 2 . مرغم :لوبتمو . "ص ( ةيرصملا بتكلا راد
 . ديقم : لوبكمو . تقراف : تنابو



 لك

0 3 8 ِ 
 ب مكل ابأ ال - ىنيرط اولخ تلقو

 و . هع ا

 هتمالس تلاط نإو ىنأ نبا لك
 ءيك 4 21

 ندعوا هللا لوسر نأ تشكبن

 ١١ ةلفان كاطعأ ىذلا كاده ًالُهَم
 7 ه١:

 مو ةاشولا لاوقاب ىنذحخات ال

 دن .ةايقتتت رونا رمل نإ

 مهلئاق لاق شيرق نم ةَّبْصُع ىف
 و و

 مسك الو ساكنأ لاز امف اولاز

 : لاق ىبح نيرجءاهملا حدمب ىضمو

 مهمصعي ٍرْه زلا لامجلا ىبشم نوشع

 لوعفم نمحرلا ردق ام لكف

 لومحتم ردح ةلآ ىلع اموي

 كرمان ا لوب كل - ةققلاو

 ليصفتو ٌظيعاوم اهيف نآرق
 ليواقألا ىنع ترثك ولو بنذأ

 (”لولسم هللا فويس نم نهم

 ("اوُنوز اوُملْسَأ الا ةكم نطبب

 (5كيِزاَعَم ليم الو ءاقلّلا دنع

 4-0 و م 0
 (© ليبانتلا دوسلا درع اذإ برض

 « لاق ام شيرق تركنأف هيلع تناك - مهتظلغل راصنألاب ض رعي
 َراصنألا ركذي لاق ىبح كلذ هنم اولبقي ملو ٠ مهتوجه ذإ انحدمع مل اولاقو

 ُلَرَي الف ةايحلا ٌمرك هرس نم

 مهيبتل  مهسوفت .نيلذابلا

 - مهل ُكَسْن هنأك - نورّهطتي

 »هع

 ةمدص ردب موي
 و

 دنها ديدح نم عوبطملا فيسلا :دنهملا )١(
 . فويسلا ريخخ وهو

 .اورجاه :اولوز (؟)

 .فيعضلا وهو سكن عمج : ساكنأ (+)
 فشكتي ىذلا وهو نشك أممج : فشك .ليئذلا
 .نابحلا وهو ليمأ عمج : 000 مزهني و لاتقلاى

 برحلاى لزعني ىذلا ردو : لازعم عمج :ليزاعم

 (©تداصنألا ىحلاص نم بنعم ىف

 رابجلا ةوطسو جايهلا موي
 هر 20 هه

 ("رافكلا نم اوَقِلَع نم ءامدب
 7 ه .٠ ل

 (ا"'رازن عيمج اهتعقول تناد

 . هب ثيغتسي نمو هبححص نع

 . نبجو لكن : درع . ضييلا : رهزلا (4)

 . راصقلا : ليبانتلا

 . ناسرفلاو ليها ةعامج : بنقملا (ه )

 . اولتق : اوَملع )١(

 . ةنانك ونب -مهو دوعسم نب لعىب للعبدي رد 0 )



 رثباك نع اًرباك ةدايسلا اوثرو
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 مال

 رايخألا :ونب م ماركلا نإ.
 ليس مكحو لفعاوم نع هرتعش ق ردصي لخأو ء بعك مالسإ نس حو

 ١ هلوق لثم نم 2 ميكحلا رك ذلا اهيف

 0 عى نم بجعأ تدكاول

 هو ِء «ه رب

 اهكردي سيل رومال ىفلا ىعسب
 ىلإ

 ام
 ب

9 ّ 

 هل ٍدودمم شاع ام ٌحرملاو

 ُرَدَقلا هل 0 وهو ىفلا ىعس 0

 رك مهلاو رجا سفنلاو
 4 لاا سا #8 1

 رثالا ىهتني ىح نيعلا ىهتنت ال

 مهيعار وهف قزر نودب مهكربي ال هنأو « هدابع قزري هللا نأ اريثك ددري هارنو
 : لوقي « ديمحلا ىبغلا وهو . مهيلع لضنفَي ىذلا

 هبِهَذُي مث ىمْنَي لاملو ءرملاو

 ىرظتناو رقفلا انيلع قاخت الف

 انقزري هللاف اندنع ام نفي نإ

 د ول

4 - 

 ٌقحسْنَيَف هينفيو روهدلا رَم

 قت هدنع نم ىنغِلاِب ىذلا َلْضَف

 قزترن نحن انسلو اناوس نمو

 ركفي نأ نوهركي اوناك نيذلا نيملسملا داهز نم برقي كلذ ىف وهو
 . رفتغت ال ةئيطخ كلذ نأ ىري نم مهنم ناك لب « دغ قزر ىف مهم صخشلا

 رمحلا هبرش نم اهيف ركذي امل ةيلهاحلا ىف اهمظن هنأ رهظي ةيمال ةديصق هلو
 : تايبألا هذه همالسإ دعب اهيف لخدأف داع هنأ رهظيو . هيفطصي نم عم

 2 و

 انني ىدترد ع لخأ نعش - - 0 د
 ًاتيم ليللاب َناَنْسَولا ظفاحلا وه 2 5 هم

 ع

 ارئاث ناك نإو ىراسلا دوسالا نم

 نع كلذب ىنك . ىلابلا بوثلا : سيردالا (ع)
 . تيمرو ىبحن ىذلا هللأ ىلع هلكوتو همالسإ نسج

 '"لّلحتأ الو رب هىرما نيم
 "لعقيو مانألا حُب ىذلا هجول

 ل مونلا نم نم ىسهنأ لع
 "7 امم ماهسلا ةيكا دك ىلع

 . مئانلا : نانسولا ( 4 )

 : ىراسلا . ىعفألا : دوسألا (ه )

 مسجلا :لمثملا . رأثي بلاطلا : رئاثلا اليل
 ريس ىذلا



 م/م

 « هلالج لج . هبرأ ههجو ملسأ هنأو فينحلا هنيدل هئالو نع مت ىهو

 ةحضاو ةلالد لدي ام كلذ ىف لعلو ٠ ىذألا مييقيو هدابع الكي ىذلا ظفاحلا

 ىف هرخأت لدي امك -- لدي هناويدو . هرعش ىفو هسفن ىف مالسإلا ريثأت ىدم ىلع
 ًارخافم ىلهاحلا هرعش ىف ًامئاد هارن ذإ « ريثك رش هيف ناك هنأ ىلع  همالسإ
 نافم نعم جاو و رفضت ةيتق :ةيذخأ ملسأ اذإ ىبح : ًاددهم ًادعوتم

 هسفن ءاجهلا ىف هاربل ىبح « لضافلا قلحلا نم هيلإ اعد امو . ةيحورلا مالسإلا

 نم لب ؛ بابسلاو مشلا نم ال: هل ًاقئاس. ليمحلا حفصلا حفصي هنأ هيجاحل نلعي

 : 2"لوقي « هنع هاذأ فكي نأ هب لواحي ام ؛ مكحلا

 لهاجلا نع ىِحْمَص نم فرعت ا د :نهرق ال "كنا نإ

 و

 لئاقلا ان عومسمل كيف تصنم انأ ذإ قوكس ششخاف

 و ل لكآلاك لوكأملا

 معطمو هل كيرش ماذلا عماسلاف
 ا ِ 2

 لئاس ردّحنُم نم عرس اهلهأ ىلإ وسلا ٌةلاقم

 لطابلابو قحلاب هومُذ  ِهمَذ ىلإ سانلا اعد ْنَمو
2 . 5-55 2 0 00 

 لقاعلا ةبرجتلا ىخأ برح ةبرإ اذ تنك نإ جهت الو

 د

 رباع نليح كذب هن تحكمه .٠ -ةدبع اذإ: . لقتل :ا' نق

 ىلع ا . لوقلا ءوس ىلإ ًاببس هنع حفصلا لعجي ال نأ هاهني وهف

 ءاجحملاب مهتنسلأ نوطسبي نيذلا نإ لوقيو ٠ ًامسو ىبأو ًارثأ حبقأ وه ام هسفن
 وهو . لطابلابو قحلاب ءاجه « ّرمأو عذقأ ءءاجه مهيلع دتري ام ناعرس
 حفصلاو وفعلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو نآرقلا بدأب ذخأي هلك كلذ ىف

 . ةميدقلا مهتتس ضارعألا ىف نعطلا نم الدب هوجبم نمل عيرقتلا نمو

 )١( ةنازحلا 4/١ ءاهدلا : ةبرإلا (؟ ) ؟ ال صح باعيتسالاو .

 .ا١هر//ا تاويحلاو
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 ىب ةريشع ىه : نييرماعلا بالك ىب َْق فرشو ةدايس تاذ :ة ةريشع نم

]لا همامعأو ةةيئرذوبا أهيف: قش كقو « 6 رفعجم
 ةعيبر امأ 5 ةيواعموءارب وبأو 

 ف فيسأ وثب هتلتق دقو « ني رتقملا عيبر :١» ع مث نمو .ًاضايف ًارحب ناكف

 . هموق عم أمبو رح ضعب
 « هتيسورفي رخآلا

 را تا 0 ا 0

 يب مأو . 0 ذوعمب تا ا ةيواعم امأ « ةنسألا

 . ةيسبععلا عابنز تنب ةرمأت

 اهيقانمو أاهداجأو هترسأ ةماركب ًاقيمع ًاروعش طب كيبل شن كقو

 ةريح لا ءارمأ ىلع اهتدافوو امتاراغو اهبورح ىف كرتشي ذحنأ بش نأ درجمبو

 . 2 .٠
2 

 لصتي ًاثيدح كلذنم ةاورلا "صقيو

 لازيال وهو ةيرعشلا هتيهوم ىلع هموق نم ًادفو نأ نووري مهف ءاثادح

 ظنت نق ناك ا لرأج َحَص ةزاع

 همع هسأر

 هسأر ىلع سبع ىبب نم ًادفو كانه دجيوف « رذنملا نب نامعنلا ىلع دفو ءاَرب وبأ
ع ديبل ةليبق رماع ىببو نييسبعلا نيب ناكو ٠ دايز نب عيبرلا

 نا اهؤش ؤشنم ةواد

 ممبو رح ضعب ى سبع ىبب ديس ةميذج» نب ريهز اولتق نييرماعلا

 نييرماعلا ىلع سدي عيبرلا ذخأو . امدطصا نآ نادفولا

 : ًابضغ ديبل طاشتساف « كلذ

 ١١ص مالسنبا ديبل ةمجرت ىف رظنا 20

 راد ةعبط ) ىناغألاو ١ / ١+8 ءارعشلاو رعشلاو

 ١٠/1 هىماسلا ةعبطو 1/1٠”* (بتكلا

 ا هر/ ع ةباغلا دسأو ٠ ٠٠ /5 دعس نبا تامبطو

 . ( ىلحلا ةعبط ) ىضترملا ىلامأو 7١ ص حشوملاو

 ؛ / "ةباصإلاو؟ م ه ص باعيتسالاو 84/9

 ثبلي ضف

 اوفرعو .نامعنلا دنع ن

 زجرب عيبرلا وجهي نامعنلا ىدي نيب بوو

 عبط دقو 5ع ؛ ١/ ةنازخلاو ٠١ ص ني رمعملاو

 ربوه رشنو ١848٠ ةنسهناويد نم ًاءزج ىدلاخلا

 ةيقب ناملكورب فاضأو ام ةجم رخآ اءزج

 ًاريخأ تاويدلا عبطو ١889 ١1ةنس نديأ قف تعبط

 سابع ناسحإ اهب ملطضا ةققحم ةيدلع ةعبط
 21955 ةنس تيوكلا ق ترشنو
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 ءاوسو . نييرماعلل هماركإ ىف لزجأو عيبرلا نع نامعنلا فرصناف : عذقم

 همظني هناسل ىلع رعشلا لاس ذنم ذخأ اديبل نإف حصي ملوأ ربحلا اذه حصأ
 لوأ ف همتكي ناك هلإ لاقيو 1 ًاغلاب ًادادتعا هس دادتعالاو هتريشعب رخفلا ف

 . هرهظي ذخأ ( اهماَقم اهداحم رايدلا تءفنع و : هتقلعم مظن اذإ ىح : رمألا

 هتلاسرو ةنيدملا ىف لوسرلا رمأب نابكرلا تراس الو . لئابقلا ىف ريطي هما ذخأو

 مل هنأ الإ « هبلق ىف ناميإلا عقوف ء '''هيلإ ةلاسرب ءارب وبأ همع هلسرأ ةيوبنلا
 اهنم دفو عم جرخ ماعلا رادتسا اذإ ىتح : هتليبق ىلإ داعو . ذئنيح همالسإ نلت

 همع نبا ناكو . هللا نيد ف مود اونلعأف 2 ملسو هيلع هللا لص لوسبرلا فإ

 همصعف !رش هب نادي ري كلذ لبق لوسرلا ىلع ادفو دبرأ هوخأو ليفطلانب رماع

 امأ : هلتقف هقنع ىق نوعاط هياصأ نأرماع ثبل اب ملف ٠ امهيلع اعدو . هللا

 ءاكب هيكبي همالسإ دعب ديبل لظو . هتكلهأ ءامسلا ١ نم ةقعاص هيلع تلزتف ديرأ
 مارا

 راتنأو ةنحلباو ثعبلا م ركذي هتليبق ىلإ همالسإ هنالعإ دعب ديبل عجرو'

 هافوت نأ ىلإ اهب ماقأو اهيزتف ةفوكلا رمع طخ ىبح مهيب لاز امو . نآرقلا مه أرقيو
 هسفن لسغش هنإ ةاورلا لوقيو . ةرجهلل نيعبرأ ةنس ةيواعم ةفالخ ردص ىف هللا
 رمع نإ نولوميف كلذ 0 :اليلق الإ رعشلا مظنب مو هتوالتو نآرقلاب ذئنيح

 ءارعش نم كلبدق نم "دشنتسا نأ : ةفوكلاىلع هيلاو ةبعُش نب ةريغملا ىلإ لسرأ
 ةرقبلا ةروس بتكف قلطنا هرعشنع !"ديبل لأس املف . مالسإلا ىف اولاق ام كرصم
 , رعشلا ناكم مالسإلا ىف هذه هللا ىلدبأ : لاقو . اهب هاتأ مث : ةفيحص ىف
 . نيفلأ ناكو ةئامسمخ هءاطع ديزي نأ رمأف . رمع ىلإ كلذب ةريغملا بتكف
 '"'هيف نوفلتخيو ًادحاو ًاتيب الإ مالسإلا ىف لقي مل هنإ نومعزيف ةاورلا ىضعيو

 : هلوق وه لئاق نف

 الاب رس مالسإلا نم ىناسك ىتح يىِلَجَأ ىنتأي مل ذإ هلل ٌدمحلا . : : ٍ مخ 1١ كس

 باعيتسالا رظناو+ +4 / (١6 بتكلا راد ةعبط) "الا ( ىساسلا ةعبط ) فاغأ 0(
 . ًاثلاث اعيب ركذي ثيح ؟80 ص ىفاغألاو 788/1١ ءارعشلاو رمشلا (؟)
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 : هلوق وه لب ٠ لئاق نمو

 ٌحلاصلا شيلجلا 2و ةسفتك ميركلا -هزملا بتاعام

 ثيحب « ةيحورلا هتيلاثمو مالسإلا ىناعع ضيفت ةريثك ًاراعشأ هل نأ قحلاو
 ْ . اًيمالسإ آمسقو اًنيلهاج آمسق : نيمسق هرعش مسقن نأ نكمي

 رام - + ةاميم وأ يتم ىلإ عرج ال لهاشلا نها نعي

 م نمو « هترسأ أ نمنيبرقألابهل دحال ًادادتعا ادتعم هتوتفو هئاباب ًافينع أ ًارخف

 نب مره ىلإ ارخافت نيح ةثالع نبةمقلع دض ليفطلا نب رماع همع نبا عم فقو

 مهنالبو مهتعاجشوهموقب ًارخافم مسقلا اذه ىف ًامئادهدجتسف هيف أرقاو' ١ىرازفنلا ةبطلق

 نع ثدحت هسفن ىلإ ىضفأ اذإ ىبح ةليلجب بقانم نم يمهل امو بورحلا ىف

 فيكو «هتادل_ رمحلا ىسي فيكو هتوتفوهباحصأب ليللا ىَرسل همشجتو هلئاش
 دقو ٠ رخفلا اذه ىلع هدئاصق ىف مجببي ام ًاريثكو . مورحما عئاملا معطيل رماقي

 رايدلا ركذب اهأدب ذإ « هتقلعم قى عنص ام وحن ىلع . تامدقمب كلذل مدقي

 ناعرسو « هتقان ىلع ءارحصلل هماحتقا فصي ىضم مث . نينعاظلا ةبحألا ركذو

 اهبحاصي ناك رامح نعو اهنع ثيدحلا ىف لسرتسا « ةيشحو ناتأب اههبش ام

 اهلفط دقفل ةروعذمةيشحو ةرقبب اهل ههيبشت ىلإ كلذ نم جرخو . اهبعاليو
 صلخيو « اهيلع بالكلا حر حراوج- مللاسرإو اهل ةامرلا بقعت فصو ق لسريسيو

 مهتداس ةرثكو هموقب رخفيو . هقافرل هتمدانمو هتلاسبو همركب رخفلا ىلإ

 : لوقي « مهؤابآ ملل هنسس امو

 لزي مل ٌعماجملا قتلا اذإ انإ 0 3 3 1

 ايمح» .ةةريشعلا نكت مسقمو

 هَ و

 ('"اهُماشَج ةميظع زازل انم

 "”اهماضه اهقوقحل
 م هامور

 رمدغمو

 2 و . - رم

 ىدنلا لع نيعيرمرك واوا واصف

 .همر/وم (ىماس) فاغأ )١1(

 : اهماشج « ”ىشلل مزالملا : زازللا (؟ )

 . رطحلا بوكر وهو مشجتلا نم

9 

 اهمانغ بئاغر بوسك َحْمَس

 ىطعي : انه ماضه . ىطعيال : رمذغم (*)

 . نيرخآ مرحيو ًايوق



9 

 ينس او . 2 دة 9 2
 اهمامإو 2 ةنس موق لكلو مهوابأ مهل تنس رشعم نم -

 اهمالغو اهلهك هيلإ امسف ةكفتص ”اميفر. اني .انل ١ -اوثيف

 اهمألَع اننيب قئالخلا مسق امّنإف يملا مسق امب عتق
 هرخافمو هئابآ بقانم نع ثيدحلا نم ةريتولا هذه ىلع ًامئاد ىلهاحللا هرعشو

 « ةفئاخلا ةماعنلا وأ ةعوبسملا ةرقبلاو ةسجوتملا ناتألاب اههيبشتو هتلحار فصوو

 ءهظفل ىف ديدشلا بارغإلاب زيمتي هلك كلذ ى وهو . رطملا نع ثدحتي دقو
 . اهيشوحو ظافلألا دباوأ نم دروي ام ةرثكل رجضلا نم ءىش هئراق سهل ىح
 ىف ًاغرفم هدجتس ُيلنإف اهاندشنأ ىلا تايبألا هدم لبق ةفلل انج اورح ماما
 : لاقف ءالعلا نب ورمع وبأ هرعش نفصو مل نمو تارعإلا ف ةفاش ظافلأ

 رعش . ىعمصألا لاقو « عمسلا ىف نسْمحيَأ ال نشخ هنأ ديري ؛'' رب ىحر هنإ
 . هل قنور الو ةعنصلا مكحم هنأ ىأ اربط ناسليط هنأك ديبل

 ميركلا نآرقلل هتءارق اندجو ىالسإلا هرعش ىلإ مسقلا اذه نم انلّقتنا اذإو

 نبا هيفلوقي ملأ نمو ٠ ةوالططلا ن نمليلق ريغ هيلع لخ' دو هظفل نم 5
 (« قدص لجر ًاملسم ناكو 2 مالكلا ىئئاوح قيقر قطنملا بذع ناك » : مال

 ىفو ًاقنورو ءام اهظافلأل نإف .دبرأ هيخأل ةروهشملا هيئارم ىف كلذ حضتيو
 كبسلا لامج دجتسف هتينيع ىلإ عجراو ءالالظو ءادصأ مالسإلا نم اهيناعم
 ' ةلكاش ىلع اهنايبأ فيعاضت ىف ةلثام ةيمالسإلا حورلا دجتسو « ةغايصلاو
 : ' " هلوق

 و و و 2 و و* 2. 2
 ("ءناصملاو اندعب لابجلا ىَقَّبَيو علاوطلا موجنلا ىلبت امو انيلب

 عجاف رهدلا هب ًاموي ىف لكر اننيب ٌرهدلا قّرَق نإ عزَج الق
 و ما سو 8 1 و

 (1عقالب اودغو « اهولح موي اه اهلهأو رايدلاك الإ .سانلا امو

 فعلا ضرألا وهو عقلب عيبج . مقالب 2:0 . 7ص فابزرملا حشوملا )١(
 . ادغ : اودغو . 158صسابعناسحإقيقحتب ناويدلا (؟ )
 . ةمخضلا ةينبألا : عناصملا (؟ )



 هع

 ("'ءطاس وه ذإ دعب اذاقر روحم هئّوضو باهشلاك الإ ُءْرَملا امو
 عئادو تايراع الإ لاملا امو ىّقَتلا ن < 5 الإ دولا امو

 ظافلألا ٠. نم لقتنا هنأ ىالسإلا هرعش فق باللقنا نم ثدح ام لك سيلو

 ىق هجتاف . هريمض ْق مالسإلا لغلغت دققف « ةيلطلا ةجابيدلا ىلإ ةيشودا

 ىذلا باسحلا موي نم هسفن المي لجولاو . هيلإ ًابينم هبر ىلإ هراعشأ
 : 21"'هل ةديصق ىف لوقي

 2 هرظتني

 يلرقلا ٌدقتسي هللا ىلإو ٌراربألا ّىتلا ظفحي امإ : 0 00 7
 رادصإلاو رومالا درو 4 الا دنعو لوعج رب هللأ ىلإو و ع و ّ 5 1

2 

 ع
 "راظنإلا عفنيناك وا ترظ ذأ دقف ريخ ةايحلا ف نكي نإ 7- 0 . 7 . . *

 ( راعغتو مرمرب الإ ما يالا ىلع مودي الو ارهد تشع و هَ ول سه اس ّ 7

 ل | تلدنك هيدل و ًامْلِعو 8 نك ىوصح تا
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 سانلا نأو حلاصلا لمعلاو راربألاو ىوقتلا نع ثدحتي هدجت كنإف
 تموملا نأو باتك ىف ءىش لك ىصنحأ دقو ةمايقلا موي هللا ىلع د وضو رعم

 ىف ىضميو . هريصم ىف ركفي نأ :ةاعإ ل
 افوخم ةيلاحلا ملا نم هللا كلهأ امب هلوح "ندم ظعب هراعشأ نم ةليلق ريغ ةفئاط
 ايندلا نم ًانوهمو ٠ حلاصلا لمعلاو ىوقتلا ىلإ ًايعادو. باسحلا مويو توملا نم
 اهمظن هنأب نمؤن ىبلا هتيمال ىف ىرن ام وحن ىلع « ىنافلا اهميعنو لئازلا اهعاتمو
 : '*لوقي اهيفو « مالسإلا ىف

 لئاز ةلاحم ال ريع ٌلكر  ٌلطاب هلل الخ ام ءىش لك الأ
 5 مع 2 م ولع

 ("!لمانألا اهنم ٌرفصت 4 مهنيب لخدت فوس سانأ لكو

 . توملا ةيبيودلاب ديري .(5) . ريخأتلا : راظنإلا (* ) . 88/٠8 ىربطلاو ؟"/1 ١6 /0ناويحلاو 4 ١ص ديبل ناويد (؟ ) ءارعشلاو رعشلا»و +٠0 ص اويدلا (ه ) .ريصي : روحن )١(
 . دجن ىف نالبج : راعتو مرمري (؛4 )
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 قبيو ناف اهيلع نم لك و : ىلاعت هلوق لثم نم دمتسي لوألا تيبلا ىف وهو

 : زعو لج  هلوق لثمنم ىناثلا تيبلا قدمتسيو ( مارك لاو لالحلا وذ كبر هجو

 كرابت هلوق نم ةرشابم هدمتساف ثلاثلا تيبلا امأ ( توملا قل ”ةقئاذ سفن "لك )

 قام اذإ ملعي الفأ ): باسحلاو ثعبلا نم هرظتني امو ناسنإلا نع ىلاعتو

 نب نامعنلا نع ثدحتي ةديصقلا ف لسرتساو . ( رودصلا ىف ام لصّحو روبقلا

 ىف اهمظن هنأ نونظي ءامدقلا لعج ام اعيمج- اوداب فيكو هدانجأو هكلمو رذنملا

 ظ ممألاو كولملا ىلع ىنأي فيكو توملا ةظع نع ثدحتي ناك عقاولا ف (0١هئاثر

 اوناكام لكى سمأ فيكو "سّرلا باعصأو ةنساسغلا نع ثدحتي ىضم م نمو

 : 2"'هلوقب اهلهتسي ىرخأ ةيمال هسفن طمقلا اذه ىلعو . ًامالحأ هيف

 ا"'لّثوُم لك ثيثأو العلا هلل 2لضفألا ّلجألا ٌهلفان ُهل

 نديع- نافع نيل نأ“ نيم كت كفا عيطتسي ال

 تاذلا فاصوأ نم هيف امو ميكحلا ركذلا مهلتسي علطملا اذه ىف وهو

 نأو « نيبم باتكى لمع نم أي ام لك نأو هئاضقب نوكلا ف ىرحي ام لكذأو «ةيلعلا

 (ًباتك هانيصحأ ىش "لكو ) : هناحبسلوقي « هباتك هيلع لّجس امب رجس الك

 . (نوككيف نك هل لوقي امنإف ارمأ ىضق اذإو ) ( ًارودقم ًاردق هللا رمأ ناكو )

 ضعب باصأ امو ضرألاو تاومسلا قلخ نع ثدحتيف ةديصقلا ىف ديبل ىضعيو
 هذه نمو .نامزلا بير نم ةنساسغلاو ةرذانملا ءارمأوةهربأو هرسَذو نامقلو قيلامعلا

 : '*!”هتظعوم اهسفن ةلكاشلا

 كامرا - ىأج“ رسلاو: سلا .اطيطإت هيلع ذا: ككلتي نب
 سل داخل مر

 ساد ععا م >2 :
 دابأ دقو 2 اَعَرْمُم ًابونُذ هنم هل ًالم

 نوكي دقو . ةقيمع ًاراثآ هسفن قفترّذأ اهب رهتشا ىبلا نآرقلل هتوالت نأ قحلاو

 نأ ىلعلدي اهنم هيلإ ”بّتسنُيي ام ةرثك نكلو راعشألا هذه ضعب ىف اوديزت ةاورلا

 . "ع0 ص ناويدلا (4 ) . 584 ص ناويدلارظنا )١(

 . سما رثألا : عبصإلا (0) . 59١ ص ناويدلا (؟)

 . اولم اولد : اعرتم ابونذ (1) ٠ 2١١ لصؤم :٠ لثؤم . ميظع ألوم : ثيثأ ()
 . دحلاو كلملا هب فصويو



 هه

 انابأ اهليسي يقف: لقعاونو هتاف حمل ناو هوو قف مالسإلا

 دئاصقلا هذه دوجأ نم نإ انلق اذإ غلابن ال انلعلو « ةينيد دئاصق لب « ًاراعشأو
 : ١'اهيف لومي ىبلا ةديقملا هتيمال

 5 ِه 2 -- / 6. 5

 '"لجَع ىنْيَر هللا نذإبو ْنَقَن ريغ ابر ىَرْقَت نإ
 قنا ا ل يلا كسا دن الف هللا دمْحأ

 ليم ا وو نانا معان ىدقعا نيخلا ليش "هاده .نف

 لمألاب ىرزُي سفنلا قدص َّنِإ اهتئّدح اَّذإ سفنلا بذكاف
 "" لجألا هلل ٌريلاب اهْرْخاو ىقُتلا ىف اهْئَبذْكَن ال نأ ريغ

 ركذي امك ةفوكلا ىلإ هتلحر اهلعل هل ةلحر ةديصقلا هذه ىف ركذي هارنو
 ًاكسمتسم ىمالسإلا هرعشب ديبل لظي وحنلا اذه ىلعو . هيكبيو دبرأل هدقف
 هتائيسنع ناسنإلا فكي نأ ىلإ ًايعاد اهعددخو ايندلا نع ًارجااز ىتولا ةورعلاب

 . هلمع ريخب هلجأ ةيقب متغي ىتح تاحلاصلا تايقابلا ىف هل ًابئغرمو

 60 ةعرطملا

 ىمست ةمأآل دلو دقو «هتمامدلوأ هرصمل ةئيطخلاب ب آو : لورج هوس

 هبارطضا ىف دازو « هلوح نم ةايحلا "سحي ذخأ ذنم ًابرطضم ًاقلق كلذ هلعجو
 هيف نكي مله . نويعلا همحتقت تناك ذإ « ههجرو حبقو همسج فعض هقلقو

 )١( ءارعشلاو رعشلا ١/ 5*8هال//؟ ( بتكلا راد عبط) فاغألاو ناويدلا'و ١والإصابة

 ءاعبرألا ثيدحو ٠4م/١ ةنازحلاو ؟"/؟ ٠ اهدعي امو107 4 ص
 .اهدعب امو ؛ 30/1١ (ىبلحلا ةعبط) نيسح هطل . ءطبلا : ثيرلا . ةيطعلا : لفتلا (؟)

 ريست دلوج هرشنو « لوبذاتسإ ق هفاويد .رشنو . اهرهقأو اهسس : اهزخا (" ١

 ةعبطمب هط نيمأ ناءذ هرشن كلذكو « ىطيقنشلاو مالس نبا ةئيطحلا ةمجرت قف رظنا (4)
 هلأ !2 دمتعتسو « ىلحلا 58٠/١ ءارعشلاو رعشلاو اهدعب امو 8١ ص



 فى

 عنص ام وحن ىلع « سبع » ىف هنأش ناوه هب قالتي نأ عيطتسي ةعاجش لضف

 ببسلا وه اذه لعلو :ةرارملا نم ليلق ريغب رعشي أشن مت نمو . هلبق نم ةرتع
 . هيلع ءاجح ا ةيلغ ىف

 ماكحإ هملعي ىملس ىبأ نب ريهز مزل رعشلا ةبهوم هسفن ف تظقيت الو
 قير .:ناك ةعطقا نأ اني نيو: اك هما ملعي ناك اموحن ىلع هعنص

 ةنسلألا ىلع رودي ىبح « هب هوني نأ هيلإ بلط هنأو ء اضيأ بعك رعش
 هلقصو ريبعتلاب ىنْنعُت تناك ىلا ريهز ةسردم نم ةئيطحلا نأ كلذ ىنعمو . هركذ

 . اهقدو ىناعم اب ىذعت تناك امك ٠ ةبئاش لك نم هتيفصتو

 ةكاش لع هالإ نأ كم يت دم لو هيا لما

 ةارثو . ميركلا لوسبرلا ىفوت ىح «٠ مالسإلا هقانتعا ف .رخخأت هنأ وأ ء« بعك

 ىح « هتفالحمو ركب ىأ دض ني دترملا هرعشب انعم َ درلا ىلإ عراسي

 : لوقيل

 ركب .ىآلا "ا هللا ابعت ءانق انكي نا ذز هلل ل .اشطأ

 رهظلا ٌةمصاق « هللا تيبو : كلتف هدعب تاهاذإ 6 اركي ايرودأ

 نيدترملا عم داع دقو .١2)هريغ ىلإ نيتيبلا نيذه بسننم ةاورلا نم نأ ىلع

 . مالسإلا ىلإ

 ةئيطحلا ناك» : ىعمصألا ٍلوقيو ٠ ءاجهللاو حيدملا ىف رودي هرعش روهمجو

 « رظنملا حيبق :اليخب . ريحا ليلق : رشلا ريثك . سفنلا ءىند ًافحلم الو ؤسأعشج

 نم رعاش ى لوقت نأ ءاشت امو ء نيدلا دساف ء بسنلا زومغم « ةئيهلا ير

 غلاب ىعمصألا نوكي دقو . ١0" هرعش ىف كلذ دجت املقو « هتدجو الإ بيع
 ىف أشن ذنم هرعشب لئابقلا ةداس حدمي ناك انقحو . تافصلا هذهم هتعن ىف

 اهف طروتي ناكو «للحللا ديزو ىرازفلا نطحبنب ةنينيلعلاثمأ نم ةيلهاخلا

 . 15ر5 (بتكلا راد ) ىفاغأ )١( يأ نإ ديلا ف كح نير يرفرف 000

 .1الر/+ ىناغألاو عمد س ناويدلإب/نراق ليطللا
 أ
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 نصح نب ةنئييع فص ق فقهي هارث ذإ « تارفانمو تاموصخ نم مهيب

 ةثالع نب ةمقالع فص ف افقي ةارث انك « رايس نب نار همع نبا رفان نيح

 ةعينبسا نوت ءارعتلا نب هريغ ناكو .١١2ليفطلا نب رماع رفان نيح
 كيف

 نب ناقرلبرلا عم هتثداح نوكت دقو . رماع فص ىف نافقي ديبلو ىشعألا ناك

 « ةنيدملا مؤ باطحللا نبرمع دهع ىف هيقل هنأ كلذ « هتهوش ىلا ىه ردب

 « هتريشعو هجوز ثيح هراد ىلع هّلد هفرع املف « هموق تاقدص ىلع ناكو'

 نيح - ناقريزلا ة ةريشع نوسفاني اوناك ذإ  ةقانلا فنأ ونب عزفو «٠ هلهأب لزنف

 تناكو و « ناقريزلا جوز نيبو هنيب ةقالعلا اودسفي نأ ىلع اولمعو 2 كلذ اوملع

 اومضف « ةقانلا فنأ ىبل ةصرفلا كلذب تحيتأو . هلابقتسا ىف تخارت دق

 ًاضرعم ًاعئار ءانث مييلع ىثي قلطناو « هماركإ ىف اوغلابو مهيلإ ةثيطحلا

 : هبطاح هلوق لثمب ناقرب زلاب

 ' ىساكلا عاطلا تنأ كتافاتعلا» ٠ .ييكتت لحْرت ال مراكملا عد

 مكح املف « هيف تباث نب ناسح مّكحف « رمع ىلإ هرمأ ناقربزلا عفّرو

 : اهيف لوقي ىلا ةروهشملا هتايبأب هفطعتسي ةئيطحلا ذخأو . هسبح هاجه هنأب
 سمر

 رجس الو ٌءام الل صاوحلا ٍبْغْز رْخَرَم ىذب خارفأل لوقت اذام

 رمع اي هللا ٌمالس كيلع ٌرفغاف « َةَمِلْظُم رْثَق ىف مهّبساك تيبقلأ

 ءاجهلا ىلإ دوعي ال نأ دهعلا هيلع ذخأ نأ دعب هنعافعف ء رمع بلق هل نالو

 (*هرد فال آ ةثالثب نيملسملا نضارعأ هته عرتشا هنإ لاقت

 عذنقلي ال هاندجو ناقررلل اهيف ضرع ىلا ةفلتخما هراعشأ ان أرق اذإ نحنو

 مكهلا ىلإ ًادماع ءقفرب فلاسلا هتيب ىف انيأر ام وحن ىلع هّسمب امنإ « هئاجه ىف
 هارنو ١ هناسل ةدح نم ففخ ىذلا وه مالسإلا نأ ىف كشن الو . ةيرخسلاو

 : *”لوقي ذإ كلذب حرص

 )١( اهدعب امو 48 ص مالس نبا . 0 2

 ) ناريطلا ىلع نورقي ال مهنأو مهرغص نع ةيانك . وكملا موعطملا ديري (؟ .

 ؟قفاغألا ةصقلا ف رظنا ( 4 ) : حارفألا . زاجحلاب داو : خرسذ (؟) / ١7 .اهدعبامو

 . ه8 ص ناويدلا (ه ) : لصاوحلا بغز . هدالوأ اج هبش ريطلا راخص
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 ٌءاجهلا كل لحي لو توجه ملق موقلا تف نأ الو

 ءاخإلاو ةدوملا ”مكنيبو | ىنيب نوكيف ايلسم- أ ملأ

 هاَدُحلاَمَمْسُي ثيحب ُتْوَدَح نكلو ابسح مكل ْمَتْمَأ مو

 ةقانلا فنأىب حدم نيح هنإ لوقيوءاهب مثذتيو « مالسإلاةمرح رك ذي وهف
 هارنو .مههوصخن هحدمل ؛ءاجهو مل امذ كلذ اولعج ناقرب زلا موقدعمسف مهب ادحو

 هقبسي توملانككاو ؛هيفدحتادم ىدحإ هدشنيل «ةثالئعنب ةمقلع وحن ههجو ىلوي
 حدميف « ناهع دهع ىف قارعلا و>نهجتيو . ءاطعلا ىف هنبا هل لزجسيف هيلإ
 دقو . اهلهأ هيلع نعطي نيح هنع دو ذيو « ةفوكلا ىلع هيلاو ةبقع سب ديلولا
 ىف هفلخ ىذلاص اعلانب ديعس هدعب نم حدمب و . همذ ىف تايبأ هيلع كليح

 ىرنو . (ه هم )49  ةنيدملا ىلع ةيواعمل هتيالو ىف هحدمب انك « ةيالولا كلت
 ى فوت هنأ نونظملاو . هناسل ةرعم ةيشخ مهاومأ نم هل. نوعمجي اهلهأ
 . ركذلا ةفنآ ديعس ةيالو

 هنع رثأأ دقو « ةديدش ةيانع هدي وجتو هرعشب ”ىبْع ريهز ةلك اش ىلعن اك دقو
 « مهرعش ىف نونأتي ناك نم وهف « نكح نودن اربع و < لقي ناكل
 . ةعورلاو ةدواا ىف ةيوتسم تايبألا عيمج جرخت ىبح « رظنلا هيف نو ديعيو
 فصيو بّبشي هتالوطم ىف هارذو « تاعّدطقملانم رثكي هلعج ام كلذ لعلو
 ةدوج ريهز حئادم نع لقت ال هحئادمو . فيلألاو ىشحولا امناويحو ءارحصلا
 : ةقانلا فنأ ىبب ىف هلوق ةلك اش ىلع

 هيلو ةطوتملا فاح ريغ" تاو. + ”اهنانأ ٠ انهي ””انالحلا .نوسونلي
 اوُدش اودَمَع نإو اوفوأ اودهاع نإو 2 انبلا اونسحأ اًوَنَب نإ موق كنلوأ 2 3 َّ هك 0*5 ِ

 : هتريشعو ناقرب زااب ًاضرعم لاق نأ الإ وه امل « مهمساب نورييعي اوناكو
 هو و يبد 6# ع
 اننذلا ةقانلا كفنام ىوسي نمو مريع ٌبانذألاو فنالا مه موق
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 فو همأ فو همأ جوز ىف جاهأ هل ىَوردو . ٍش ًارخف بقللا حبصأ ىبح

 : لوقيف « هسفن عم حزمب هارتل ىح . حازم :اهلكو . هنافيض
 و و و و عما ماا « 2

 ةلماح حبقو هُْجو نم َحبقف ُهَفْلَخ هللا هوش اهجو ل ىرأ

 «مركلل هحيدم ةرثكب هلسغ دقف «ةاورلاو ىعمصألا هيلإ راشأ ىذلا هلخب امأ

 هلايعو «فيض هب لزن اريقف انيبارعأ روصي اهيفو (0١١ثالث ىواطو » هتديصقبو
 ناتأ هل ْتَّنَنع نأ الول « مدحأ هل حبذي نأ مهف «ًاعوج نوروضت هلوح نم

 مركلا ةزيرغ فصو ىف ةعئار ةديصقلاو . هفيض اهمعطأو اهداصف « ةيشحو
 . ةيب رعلا

 ىف اوغلاب اك «ء سفنلا ةءاندو لخبلاب هماهتا ىف اوغلاب ةاورلا نأ قحلاو

 ف هرعشتسي ناك دقف « هدساف سيل هنكلو هقيقر نوكي دق « نيدلا داسفب هماهما

 هتيم هللا ءازج رك ذ نم رثكي هدم ىف ' هارتو ..انعدق اك هئاسل ةدابشب ءاجملا
 : هيحودمم ضعب ى هلوق ةلكاش ىلع هرب نم هل مدقي ام ىلع

 اهيداه تاريخلا ىدهب ِِدهَيلو | ةقث ىخأ نم اريخ هللا ِهِرْجَبْلَ
 هلوق لثم ىف هللا ىلع ءانثلاب حدملا لهتسي دقو

 رار عاق ةقيقحلا ىباح ىَنَق راوج ىف ىفإ هلل دمحلا

 تيب نم قدصأ طق ًاتيب برعلا لقت مل : ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو
 : "ةعيطحلا

 ١ رو ور ظ 6 7 2

 سانلاو هللا نيب فرعلا بهذي ال هّيزاوج ٌمّدْعي ال ريخلا لَعفَي نم

 ىلع ةلالدلا ىف غلبأو « همالسإ ”نّستح هنأ ىلع لدي ام كلذ ىف لعلو
 : 5١" حلاصلا لمعلاو ىتتلا فصو ىف هلوق كلذ

 5 7 2 و رو 1 ْ 5-7

 ديزم ىتالل هللا دلئعو ارخد دازلا ريخ هللأ ىوهتو

 . ”و" ص ناويدلاو ى؟ةر/“ ىناغأ ير . اهدعي امو 8540-ص ناويدلا' ( ) ١

 . د١ م/؟ ىلاغأ 0(
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 ىف ىه امنإو « لئازلا اهعاتمو اهاومأو ايندلا ىف تسيل هيأر ىف ةداعسلاف
 ةيقيقحلا ةداعسلا ىهف « ىوقتلاب الإ لانئيالىذلا دلاحلا اهعاتمو اهميعنو ةرحألا .

 لثم اهيف لصترمي ذخأ لب «ةئيطحلا حور نع ًاديعب لظي مل مالسإلا نأ كلذ ىعمو
 ةرينلا تاءاعشإلا هذه .

 ئدنعببا '''ةغبانا
 ءدجن ىلونج جمافلاب دلو , نييرماعلا ةدعتج ىب نم سيق نب '”هللادبع وه

 نيثالث لظ هنإ لاقيو « بورح نم هموق هيف برطضي اهف برطضا بش الو
 هيف هغورنل ةغباتلا ىمُسف :هناسل ىلع رّجفَت مثرعشلا قطنب ال ةيلهاحلا ىف اماع
 . مالسإلا ىف ناك امنإ هيف ةغوبن نإ لاقيو «٠ ةرخأب

 مماراصتناو هموق رافع ىنغتي ديبل لثم هتيلهاج ىف ىدعجلا ةغيانلاو

 ندع ىف هل اخأ اواتق نيذلا دسأ ىب ةصاخو مهموصخ وجهيو مهبورح ف

 هنبؤي ىلا هتديصق هيف هئاكب نمو « ًاريثك هاكب دقو « هتليبق عم مهبورح
 : 2 هلوقب اهيغ

 انقاكد لالا قم قي طف ذازح 00 َتَلُمَك ىتف
22 5 

 انداعألا شيام هيف نأ لع
 دوفو تذخأ الو . ةريحخلا ىف نييمخللا ىلع هرعشب دفي ناك هنإ لاقيو

 0 هيلع دفو اهءالسإ ”ةنلعم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع دفت برعلا

 : اهيف لوقي ةديصق هدشنأو ةرجهلل عست

 )١( ةنس امور ىف اهترشنو هراعشأ وئيلات 2 ءارعشلاو رعشلا : ةغبانلا ةمجرت قرظنا +١908 .

 ىناغألاو اهدعب امو ٠١8 مالس نباو؟ ١/0

 ةباغلا دسأو اهدعب امو (١/0 بتكلا راد ةعبط)
 518/5 ةباصإلاو + ٠ ص باعيتسالاو /

 ةنازحلاو+ 4 ص نيرمءملاو؟ 8م / ١ ىضترملا ىلامأو
 ايرام تعمج دقو. 58 ص حشملابا 0١

 ه4 ا ديعوه له هسا ىف نوخرؤملا فلتخا (؟)

 سيق نب نابحوأ هللا دبع نب سيق وأ سيق نبأ
 داويدلاو 565/١ ءارعشلاو رعشلا (؟)

 .#1 ص



 و 5 : هومر

 اندودجو اندجم حةامسلا انغلُب

6١١ 

 ارهظم كلذ قوف ىغُبْنل انإو

 بجعأإو . ةنحلا : هباجأف ؟ ىليل ابأ ايرهظملا نيأف : ميركلا لوسرلا هل لاقف

 , "7 كاف هللا ضضُقتي ال : ءكاباع هيشرورخ لولا

 تح + ًارججاهم ةئيدلملا ف ماقأ لي:؛ « مفزانم ىلإ هموق عم عجري مل هنأ نئظليو

 ليبس ىف ًادهاجم سرفلاو قرشلاوحن ًامميم برعلا عما جارخ حوتفلا تناك اذإ
 ًاتايبأ لوسرلا اهدشنأ ىبلا هتعئار ىلإ فيضي ذخأ دقو . 0 ةوعدلا رسسشَسو هللا

 ًاعيمج هاوقتو هداهجيب هللا ناوضر هءاغتباو مالسإلا ىق هتايح روصت « ةريثك

 : (" لوقي

 ديلا ءاج ذإ هللا لوسر تيتأ

 هارد # د

 ىعم نو سجأ ام ىتح تدهاجو

 اهلْعنِب ىضرأو ىرقتلا ىلع مقأ

 اًريَث ةّرجملاك اًباتك ولتيو يب
 0 ا جمكو
 ا اذإ اليهس

 م ٍةفوُحَملا رانلا نم تنكو

 ماملإلا ىف ناهع نذأتساف « ةيدابلا ىف هموق لزانم ىلإ قوشتو ةنيدملا ىلإ داعو

 فوفص ىف هاندجو ةيواعمو ىلع نيب بورحلا تبشن اذإ ىح « هل نذأف مهب

 نم ةيواعم ءاجهو هحيدم ىف راعشألا مظنيو هموصنم زجر نيفصب ىلع

 : 2"! هلوق لثم

 قارعلاو نارّصِملا مع دق

 اوقافأ ال كْوَراَج ىلألا نإ

 قافّرلا . مكلذ تملع' دق

 فارع اهل نيل ىلا ىلإ

 8/6 ىناغأ 00

 .اهدعب امو 5ص ناويدلاو 4/ه فاغأ (؟)

 رشتنم ةريغصلا موجنلانم ةعومجم :ةرجلا (؟ )
 . ءاضيب ةعقب هنأك ىريف اهءوض

 . باغ : مجتلا روغ (4)

 مصمم ع« ر (07) ور مو
 قاتعلا اهلخف ايِلَع نأ

 قايس : مكلو قايس مهل

 اوقاسو ىدهلا جهت ىلإ مق

 60 ا يثاب لِ ف

 . فئاخ : رجوأ (ه)
 .١"م ص ناويدلاوء١/ه ىفاغأ (:)
 .ميركلا : قاتملا .ةرصبلاوةفوكلا : نارصملا ( 7 )

 ,ةياغاملفرعت ال ىلا :قارع ال سيل ىلا (م )
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 . ةيواعمرعاش ليسَ نب بعكب مدطصي هلعج ىذلا وه اذه لعلو
 ىلع هلماعناو رم ىلإ بتك ةيواعمىلإ ةفالحلا تلوحتو ىلع لتق امل هنأ ىَورسيو

 . هنع اةعف هبلق تنالأ تايبأب هفطعتساف « هلاومأو هلهأ ذخأي نأ ةنيدملا
 «مدساو ع+د

 ىرعشألا ىسوم و ر-طض,-) ىبح ٠ هموق عم ًامناد فقي هارنو

 هتيبصع نم ةيقب هيف تناك امنأكو « ًاطاوسأ هيرضي نأ رمعل ةرصبلا ىلاو
 سوا مادطصالا ىلإ هتعفد ىلا ىه هيف ةيقبلا هذه نأ ىف كشن الو . ةيلهاجلا

 . ًابيرق الو رعشلا ىف هيلإ نكي ملو هيلع بلغ هنإ مالَسس نبا لوقي و« ءارئغتم نبا
 «ىريشقلا قوأ نب راوس عم ىجاهي هارذ كانهو « ناهبصأب هموق عم لزنو

 انوكي مل ًاضيأ امهو . ًاعيمج هيلع نابلغيو « ةيليخألا ىليل هجوز هل ىدصتتو
 « مئازطا كلت ىف رثأ هسفن ىف مالسإلا قمعتل ناك امبرو .٠ رعشلا قف هيلإ
 لطخألا نإ مالس نبا لوقيو : عذقملا ءاجهلا ف ىضملا نم جرحتي ناك ذإ

 مدق ةيواعم نب ديزي ةفالخ رخاوأ ىف هسفنل ريبزلا نبا اعد الو . ةرخأب هاجه

 : (١١اهيف لوقي ةعئار ةديصقب هحدمو ةكم ىف هيلع

 مدعم حاتراف قورافلاو َناْمعع»و انتتيِلَو ال قيدصلا انل تيكَح

  ْمِلْظُم ليللا ُكلاح احابص ٌداعف  اووّتْساف لدعلا ف سانلا نيب تيوسو

 ١نأ ثبلي مل هنأ ريغ « ناهبصأ ىلإ داعو . اليزج ًاباوث ريبزلا نبا هباثأو

 نأ ريغ «نيرمعملا نم كش الب وهو.نيتسو سمخ ةنس ةيلاع نس نع اهب ىفوت
 نينامثو ةئام رسمت هنأو ىنايبذلا ةغباتلا نم مدقأ هنإ اولاق ىتح كلذ ىف اوغلاب ةاورلا

 : 9"2هلوق لثم نم هيلإ فيضأ امب نيدهشتسم « ديزت لب ةنس

 اركذتي نأ نوزحملا ةداع نمو ١ هليبسل ىضم دق ًائيش تن

 ارفقَم ضرألا رهاظ مهنم مويلا ىرأ رقرحم نب رذنملا دنع ىامادت

 عم هب و رح ضعب ْق لعق ىلا ءامسلا ءام نب رذنملا وه قرحم نب رذنملاو
 . هيلع عونصم رعشلا اذه نأ ىف كلش الو « داليملل 085 ةئس ةنساسغلا

 ٠/٠ قاغأ 00 +٠١ ص ( تيار ةمبط ) دربملل لماكلا (1)
 . ١7 ص ناويدلاو
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 ههلاعتو مالسإلاب اوءاضتسا نيذلا ءارعشلا دحأ ناك ةغبانلا نأ ققحلا نمو

 ءانآ نآرقلا ولتي وهو « هللا ليبس ىف دهاجي جرخ دقو « ةيحورلا
 هذه نم وهو .هرعش ىف همهلتسي نأ اًنيعيبط ناكف « رابنلا فارطأو ليلا

 « رثآلا اذه ىدمو نيمرضخملا رعش ىف مالسإلا رثأ ىلع ةلثمألا ريخ نم ةيحانلا

 : 1١" هلوق لثم نم هاوقتو هللا ةيشخ نع ةديصق ريغ ىف رّثبع ذإ

 هما اوال
 ئ ِ

 لجر ىو هللا ةيشحخ

 ع

 نَعَق مه اذإ اذإ رّْدْغلا وخأو
 نو رانك ىِرْكِذ انعإ

 ةينثولا تاملظ نم هلوحتو « مالسإلاب هيلع هللا ةمعن نع ثيدحلا ماد وهو
 : ؟؟9لوقي « فينهلا نيدلا ءارما ىلإ
 ىو

 فيلا ُدَمْحَأ ءاج 0 تر

 .ًاعساَو آبْوَت مالسإلا لم ثسبلو
 رثأ نم هدنع هدجن ام لك سيلو

 - و مول 7

 ِنآرقلا نم ىلتت ,عراوقو
 ىلا _- ©

 (؛)ناتم الو مرح ال بيس نم
 4 سا مس -

 « هدئاصق للختت ةدرفم ًاتايبأ مالسإلا

 : 0) طلا 00 ىهو « وار ريغ اهاور ةغيلب ةظعوم هل نإف
1000 - - 1 

 هل كيرش ال هلل

 يللا ىفو راهنلا ىف ليلا جلوُملا

 ٌدمحلا

 ىلع امس ممارلا صف لا ءامسلا مفالأ .ضفاخلا
85 0 

 ]| ى روصملا
 2 8 موو

 اهّردقم اهدق ةّفطن نم
 و

 ئرابلا قلاخلا

 مر

 ًامظع مث

 بأ قياوتلاو سأرلا اسك مث
 5١. 4 / ناويحلا رظناو+ ١ نم ناويدلا 01(

 كلبقتسي ضرألا نم زشنلا : لبقلا (؟)

 2 . لبج وأ ةكأ لك سأرو
 .515/ ١ ىضترملاىلامأو١ 00صناويدلا ( " )

 بيس . مالمإلا نم : مالسإلالم (4)

 مع .اهنافأ

 8 ع 2

 ا"امعد اهتحت 0 مو ضْرَأ

 امد ٌريصي ىتح تام ماحْرأ
 8 7 .ء م رو 5

 امسنلا» َراشْبألا اهنم ّقَلْخَي
 5 05 2 ما ىو هم ه2

 اماتلاف هاك ًامحَل تّمث
 مم

 ("امّدأ هلاخت اًدلج» ارا

 . عانم : مرح . ءاطع

 ناويدلا رظناو ؟ 55 / ١ ءارعشلاو رعشلا ( ه )
 . 3٠١9 ص
 . دمعو متاعد : معد )30(

 . بكنملا وهو قتاع عمج : قتاوعلا (0)
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 اًمِلَكلا قّرَقو ىَتُش قالخأ او شياعُملاو َنْوَّللاو تْرَصلاو
 اني تاي يي ل مكعمجيس نأ دب الا تمت

 امّضع متدجو نإ اومصتعو ّمكل ادب ام َنآلا اُرَمِيناف
 امهتز ىلا لإ دقلة ٠ 2هلج 6 ةايقلاو :نضرألا هذعتف

 ا اهدا تداي نواف 1: نوزت له اقام 2 4 5 م 5 و
 و رورارشو و نا هل ل « 1

 مهكْلم ناك امأك ”7 ةاش نوعري اديبع اوسمأ

 2 0 0 . « للا ع
 امرعلا هليس نود نم نوئبي دإ برام نيرضاحلا ابس وأ

1 - : 

 ('"امّدحلاو ءاسأبلا اوقاذو نوه لا اوفرتعاو دالبلا ىف اوقزُمف
 مورو هام - - 2 3

 (؟”امدهنم ناينبلا ىحضأو طمخ ]ا هب كلارألا» َرْدَسلا اولدبو

 هناميإ ًاررقم « هلهأ وه اب هللا ىلع ىلا ةظعلا هذه علطم ى ةغبانلاو

 وهف ؛ ميكحلا ركذلانم هظفل ريعتسي هنأ ' سحنو « هل كيرش ال هنأو هتينادحوب
 اللا نإ » : ىلاعت هلوق لثم مهلتسي نأ ثبلي الو « هلل دمحلا » ةملكب هلوق لهسي

 نع ىناثلا تيبلا ف ثدحتيو . «نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو اعيش نمانلا ملظي

 عض ماظن ىلع هريدقتو هل هعنص ليلجو هللا ةردق نع ء ىبنملا 0
 . كلما كالام مهللا لق) : زعو لج هلوق ىف هظفل سفن نآرقلا نم

 . (لبللا ف رابلا جلوتو راهلا ى ليللا جاوت ريدق ءىش لك ىلع 10 كديب
 ديم ريغب تاومسلا عفر ىذلا هللا ) : ىلاعت هلوق مظني ىضم ثلاثلا تيبلا فو

 رمتساو ناسنإلل هقلخ ىلإ نوكلل هقلخ نم عبارلاتيبلا ىف جرخو .( انورت
 ىةفلطُت هانلعج مث نيط نم ةلالسنمناسنإلا انقلخ دقلو) : زعو "لج هلوق .لثم
 ًاماظعةغضملا انقلخف ”ةَنفْدْفَسم ةقلعلا انقلخف ”ةَنقَتاَنع ةفطنلا انقلخ مث نيكم رارق

 وهو . ( نيقلاحلا ”نسحأ هللا كرابتف رخآ ًاقلخ هانأشنأ مث امحل ماظعلا انوسكف

 نع ثدحتي نأ ثبلي امو . ًافوخم ًارذحم ةيناثلا ةأشنلاو ثعبلا نع تدحتيف ىضمب

 :طمحلا . هرمشب عفتنيالرجش : كارالاوردسلا ( ١ ) : لذلا نع ةيانك : دحلا مر 000

 . رم تين وه وأ كارألا رمث . كوفرع : نوطأ اوفرتعا (؟)
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 ى أرق ام وحن ىلع طبضلاب « ةربغلاو ةظعلا كلذب المكم ةدئابلا مثألاو نورقلا

 ام هنم سبتقا دقو « كاله نم ةيغابلا مألا باصأ امع ثيدح نم نآرقلا

 أبتسل ناك دقل) : ىلاعت هلوق أ رقاو ظافلألا هيف قباطتت ًاسايتقا ابس ةلود نع هيف ءاج-

 معلا لقدم ا لامثو نيمب نع ناتج ”ةيآ مهلكستم ىف

 كلذ ليلق رادسنم ء ىشو لئثأو ٍطلمتخ لك قاوذ نيتّدج مهتنج مهانل دب

 «( قزم "لك مهانقّزمو ثيداحأ مهانلعجف مهسفنأ اوملظو . , اورفك ام 0

 . ةريخألا ةثالثلا هتايبأ ىف ةمب ركلا تابآلا مظن دق هدجت كنإف

 ىداوبلاو دجن لهأ نأ هيف سبل ال ًاحاضتا حضتا دق هنأ نظلا ربكأو

 هؤاوضأ تقلأتو هولثمت دقف مالسإلا ىف اواخد نيح رضاوحلا لهأ لثم مهلثم ناك

 نورفني ةصلاخ ظعاوم ىلإ اهنم بناوج لوحتت! ىح « مهراعشأ ىفو مرودص ىف

 لمعلاو ىوقتلاب دوزتلا ىلع مل نيثاح « ىنافلا اهميعنو ايندلا نم سانلا اهيف

 . حلاصلا



 سماحلا لتشفلا

 هروطتو رثنلا

١ 

 ةباطحخلا روطت

 لوسرلا اهذختا ذإ « ةباطحلا ىف عساو روطتب ًاناذيإ مالسإلا روهظ ناك

 ةرجهلا لبق ةكمب هماقم لاوط فينحلا نيدلا ىلإ ةوعدلل ةادأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هاقلي نم لكو شيرق نم هموق ىلع ضرعي ًاماع رشع ةثالث لظ ثثيح

 ايعاد سانلا ىف بطخي كلذ ءانثأ ىف وهو « ميركلا نآرقلا تايآ قاوسآلا ىف
 مهريمض ظفقوي نأ هتقاط لكب الواحم « ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هبر ليبس ىلإ
 .« ًاثبع مهقلخي مل ىذلا « همظنمو نوكلا رّمبدم ىلعألا نئاكلا ةوق نم مهر وصي ا

 ' تالامكلا نم نكمي ام لك اورعشتسيلو « هتدابع قح هودبعيل مهقلخ امإو
 . ةرخآلاو ايندلا ىف ةداعسلا مل مت ىح , ةيناسنإلاو ةيعامجالاو ةيحورلا

 تعستاو 2 هتباطخ تلصتاف « ةنيدملا ىلإ هيلع هللا تاولص لوسرلا رجاهو

 مهتايحمظنو مهتلود دودح نم مل مسريو نيملسملل عرشي ذخأ اهب « اهنابنتج
 « ريجلاو قحلا ليبس ىف نواعتلاو ةاواسملاو ءاخإلا ىلع موقت نأ ىغبني ىلا

 ًنيبم « ىناسلا كولسلا نم ةعيفر بادآب مهذخأي كلذ فيعاضت ىف وهو 1
 « هب ةلصلاو دحألا دحاولا هللا ةفرعم ىلع موقت ىلا ةيحورلا مالسإلا ىناعم
 اهيف بسساحي ىرخأ ةايح ةايحلا هذهءارو نأو حلاصلا لمعلا ةفرعم ىلع موقت اك

 نيدلا رماوأضرعي لازي امو . ةّرذ لاقثمناك ولو هادي تمدق ام ىلع ناسنإلا
 ةلكشمو قيقرلا ةلكشك" « ةيويندلا لكاشملا نم ريثكل لولحلا ًاعضاو « هيهاونو
 تلح لك اشم نم كلذ ريغو «ةأزملاو لجرلا نيب تاقالعلا ةلكشمو ةورلا عيزوت
 ِ هتءانهو ىرشبلا سنجل ةداعس قف امب

 لك



 ل

 « مكحلا ركذلل ةممتم مالسلا هيلع لوسرلا ةباطخ تناك وحنلا اذه ىلعو

 ظفتحتو « جحا مساوم م دايعألاو عمها ةالص ىف ًابوتكم ًاضرف تناك مش نمو

 اميبو ٠ مويلا ىلإ تتبث "'ديلاقتو نس نم اهيف هذختا امب ثيدحلا بتك

 « دايعألا ىف اهقبست ةالصلا تناك عّمحلا ىف ةالصلا ةباطحلا قبست تناك

 « ضرألا نم زهد وأ ربنم ىلع بيطحلا امهيف فقي نيتبطخ ىلع عزوتت ىهو

 ةبطخلا أدبتو . ًامّلسم سانلا ىلع لبْقُيو ءاصع وأف يسوأ سوق ىلع دمتعا دقو

 « هلوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإال نأ ةداهشو ىلاعت هللا دمحيب عنمجلا ف لوألا

 ؛ هدمحن هلل دمحلا » : ةبطخلا هذهةحتاف ىف لوقي ناك هنأ لوسرلا نع رشي

 نم هللاب ذوعنو « هيلإ بوتنو « هرفغتسنو « هيلع لكوتنو « هب نمؤنو « هنيعتسنو

ضُن نمو «هل "لضم الف هللا هدبي نمو « انلامعأ تائيس نمو « انسفنأرورش
 لل

 ولتي ةداعو . !"'«هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأو « هل ىداه الف هللا

 ىح « ميركلا نآرقلا ىآ ضعب ةعمجلا ةالصل ىلوألا ةبطخحلا ق بيطحلا

 اهيفو « ةيناثلا ةبطخلل موقي مث « سلج اهنم ىبنا اذإو . هتظعوم ق اهمهلتسي

 : ةيناثلا ةبطحللا ىف ركب "ىلأ ءاعد رخآ ناك هنإ لاقيو « ءاعدلا نم رثكي

 « كئاقل موي ىئايأ ريخو « همتاوخ ىلمع ريخو « هرخآ ىنامز ريخ لعجا مهللا »

 « ةرغ ىف ىنذخأت الو« ةردمغ ىف ىنعدت ال مهللا ) : رمع ءاعد رخآ ناكو

 حتسفت امإ هلل دمحلاب نيديعلا اتبطخ حتستْفُد الو . ("76نيلفاغلا عم ىلعجت الو

 .تاريبكت سمح امهنيناث فو تاريبكت عبس امهالوأ ىف بيطخلا ربكيف , ريبكتلاب

 ةيلهاحلا ةباطحلا نم ميدق نول لك ىلع ةباطحلا هذه ىضقت نأ ىعيبطو

 مهئيدب طبتري ناك ىذلا نانهلكلا عْجسس دصقن الو « مالسإلا حورو قفتيال

 نع مالسإلا ىم دقف « تارفانملا ةباطخ ًاضيأ دصقن لب «٠ بسحف ىلا

 لوسرلا ةايح ى ةيقب كلذل تاظ نإو «٠ باسحألاو باسنألاو ءابآلاب رئاكتلا
 نع فوعن ام وحن ىلع « برعلا دوفو هيلع ”ديفتت تناك نيح ملسو هيلع هللا للص

 «هموقب ًارخافمهيدي نيب ةرار نب بجاح نب دراطتع مهبيطخ مايقو ميت دفو

 )١( بتك نيديعلاو عمجلا ةالص ىف رظنا ١ )١( رابخألانويع ١/6؟؟.
 ؟8؟/»# ديرفلا دتملا رظنا (م ) . ملسمو ىراخبلا حي لثم ثيدحلا .
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 2 مالسإلاىده ًايحوتسم هيلع درف «ساهشلا نب سيق نبت باث لوسرلا هل بدسن دقو
 .١2)هلوسرلو هلل اوباجتسا نأ اوثبلي لو

 دايعألاو عمجلا .بطخ بناجي ركتف «نيدشارلا ءافلحخلا رصع ق ىضمنو

 لقتنا نيح ركب ىبأ فقوك « ءافلحلا ءالؤه ةعارب اهيف تلجت ىلا فقاوملا
 0 ًاعيمج نيفقوملا ف أرد دقف «ةفيقّسلا موي هفقومو ىلعألا قيفرلا ىلإ لوسرلا
 اوعنتماو برعلا نم ريثك ”دنرا نيح هفقوم كلذكو « ةعامجلاب ىدوُدي داك ىذلا
 00 ضحي كاذنيح فقو بيطخ نم مكو . ةاكزلا ءادأ نع
 لوأ ذنم دعأ ةريزحلا ىف مالسإلا راشتنا نأ ظحالن نأ دب الو . ةعاطلا ىلع
 ًابوتكم ًاضرف انمادق اك تناك ذإ « دايعألاو عملا بطخ رث *اكتت نأ ىلإ رمألا
 | . ةزيزحلا نم هنوّلحي ناكم لك ىف نيملسملا ىلع

 داهحلا ىلع "ضحي .ةيزاغلا شويحلا فركب وبأ بطخيو « حوتفلا نوكت م
 ةباطحلاب داوقلا تاوصأ عفترتو . ضرألا قابطأ ىف فينحلا نيدلا شا
 هللا دنع امل ًايلط داهشتسالا ىبح لاتقلا ىف ربصلا ىلع دونجلا نيثاح رطق لك ىف

 هنايبب. هدونج ٍبولق نم مهنم لك كلم امنأك ناسنإلا ىلإ ليخيو . باوثلا نم
 سرفلا نادلب نم ًادلب نإ اذه اة راعل الو . اهريفاذح ايئدلا هكلمت الام هتغالبو
 ةبطخ هتحتفنأ دعب الإ ' حجت مرصمو ماشلا ىف مورلا نادلبو ناريإو قارعلا ىف
 ىف ديلولا نب دلاخو 2"'ةيس داقلا ىف ةيْئعش نب ةريغملا ةبطخك « داوقلا ءالؤه دحأ

 ةبتع ةبطخ نم ةعطقب ىتكذ نحنو ءةّلبألا حت حتف ىف ناورغ نب ةبتعو "0 كومريلا
 . : (؟!لوقيذإ ْ

 ١ ءاتلح توت دق ايندلانإف دعب امأ ٠ مصب اهلهأ تنذآ دقو «ةربدم 2
 اهنم نولوقنم مكناو الأ « اهبحاص (”)اهيطصي ءانإلا ةبابصك ةبابص اهم ىب امنإو

 كرفت ام ريخي اهنم اولقتناف « اهل لاوز ال راد ىلإ ١
 بسحف جحا مساومو د 5 ال ةباطحلا نم رثكيف« رمعىلوتيو 3
 ا ا حتفب هيت أي ربخ لك عمو . ثداح لك عم لب

 . ه7/؟ نييبتلاو نايبلا ( ؛ ) . "078/5 ىربطلا خيرات )١(
 . راهدإلا ةعيرس : ءاذح (ه) . ”ال/»# ىربطلا ) ١(

 . هاملاةيقب , ةيابصلاو .اهب رشي : اهطصي (1) . هو9/0 ىربطلا (؟)
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 ةلماعم ىف ةصاخو « عيرشت نم دي ام لكو « مهم لك ىف هباحصأ ةراشتسا ىف
 نعمل ىف ةباطخلا وم لماوع نم الماع هرودب اذه ناكو . ةحوتفملا مثألا

 رو بطخم نأ ني لك قح نم ناكو ؛ اًيطارقعد محلا ناك ذإ

 رك ذتو اهماوقأل حييمتسمت «هسلاجحم ى دوفولا ةباطخل رمع عصي « هرظن ةهجو

 ٠ ةبطخ ريغب حوتفلا داوق دحأو ميغ ديس سيق نب فنحألا رمشاو « اهجاح

 .(١!هيدب نيب اهاقلأ

 ءم لحت تذخأ دقف « ةريزحلا دنعرصعلا اذه ىف ةينيدلا ةباطخحلا فقت ملو

 « اهوم لماوع نم الماع كش نودب اذه ناكو ٠ اهوحتف دلب لك ىف نيمسملا
 ميركلا نآرقلا نيمهلتسماهتغايصو اهكوّدح نونسحي نمو اهنود دري نمرثاكت ذإ
 قحارتا اه صن قلع. ةنيخ ظعاوم نمي .ضانلا نوظعي ايف 'لوسرلا ةناطخو

 : ؟!ةفوكلا لهأل لوقي اهيفو « هظعاوم ىدحإ ىف دوعسم نب هللا دبع
 للملا ريخو « ىوقتلا ةملك ىرلعلا قثوأو« هللا باتك ثيدحلا قدصأ»

 را ط ءملص هيلع هللا ىلص دمحم ةنسا ناسنلا نسحأو « ميهاربإ لم
 . . ىللنأو رثك امن ريخ قكو لق 0 ناومألا نيكو ءاباث دعم

 2 ناسللا اياطحلا مظعأ . . . ماثالا عاّمسج رمحلا . سفنلا ىنغ ىغغلا

 ناويد ىف بوتكم . . . ةيصعم همحل لكأو . رفك هلاتقو « قسف نمؤملا بابس
 ادع ىلا نيج ا هردب قعر و كسلا : مله لع انعم نامل
 ْ 0 ءايبنألا

 ةباطحلا تضم داهحلاا ىلع حلاو ظعاوملا نم ني ريبكلا نيهاجتالا نيذه ىفو
 ىهيلع راوثلا لعشأ اذإ ىتح« نامع ةفالخخ نم ىلوألا تاونسلاو رمع رصع لاوط

 ىعخانلا رثشثالا لاثمأ 0 ذإ « اهناكم اهيف ةباطحلا تذخأ ةنتفلا ران رصمو ةفوكلا

 « ثداونالا ىلاوتتو . هيلع سانلا نوبلؤي رصم ىف ركب ىلأ نب دمحمو ةفوكلا ىف

 ةشئاعة.ديسلا عمتجتو ةفالملا ديلاقم بلاط ىبأن ب ىلع ىّلوتيو « ناهع لتتنقنيو
 بيجتسيو « ةرصبلا نودصقيو . هيلع عورتا نوررقيو « ريبزلاو ةحلطو

 شه رو

 لمسل.ا ةعقوم نوكتو « ةفوكلا ل يع نأ ىلإ ىلع ردطضبف . مل اهلهأ

 )١( /؟ نييبتلاو نايبلا رظنا ١44 . ) نييبعلاو نايبلا (؟ ؟١//7ه .
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 قارعلا لهأ ةعيب هل متو « "ىلع رصتني اهيفو « ةروهشملا
 « هموصخو ىلع راصنأ نيب بطحلا رثكت اهئانثأ قو ةعقوملا هذه ليبقو

 نم ىربطلا خيرات ىو « هتذبانم ىلإ نوعدي كنئلوأو هتعاط ىلإ نوعدي ءالزهف
 ىسوم وبأ هنع سانلا اوطّسبثنم نيب مهرك ذي نمي « ةرفاو ةرثك بطحلا هذه
 ثتعشألا موسأر ىلعو ء نوريثكف هل سانلا اورفنتسا نم امأ « (١ىرعشألا

 . ناحيسس هوخأو ناحوص نب ديزو ىعخنلا. رتشألاو سيق نبا
 ىلإ هعم اوجرخف « ماشلا لهأو ةيواعم لاتقل قارعلا لهأ ”ىللع بدتناو

 رثاكتت ءانثألا هذه ىو « هدونجو ةيواعمب اوقتلا ثيح تارفلا دودح ىلع نيفص

 ًابيطخ هسفن وه ناكو « هباحصأو ىلع فوفص ىف ةصاخو ةطرفم ةرثك بطخل ا
 نب رامع لاثمأو ًافنآ مهانركذ نم لاثمأ نم بيطخ ريغ هشيحب ناكو . ًاهوفم
 نبث بشو قمحلا نب ورمعو ىئاطلا متاح نب ىدعو ةداب عنب دعس نب سيقو رساب

 دحاو ريغ بطخ ناكو « دوفولا ةيواعمو ىلع لدابتيناكبرحلا عالدنا لبقو ٠ ىعبر

 كرذلا يفنتو ءرمآلا يتفقد وتو كعفلا هل دوفولا لواحت اثبعو امهم ديأ نيب
 . صاعلا نب ورمع ذئنيح هئابطخ سوءر نمو . هباحصأ ًاضرحم ةيواعم بطخحمو

 ةيواعم كليف « ًاحضاو ًاناحجر هشيجو ىلع ةفك حجرتو ةكرعملا رعتستو
 نيبلاطم «مهحامر ةّنسأ ىلع فحاصملا نوعفري ذإ « ةعيدحلا ىلإ ماشلا لهأو
 شيج ىف ءاّرقلا دملغيب 3 فلاب نوديس نيم كح دي لعشا تاتك لإ ماكتحالاب
 هريصم حصص نأب هنوددريف ؛ ىلعم عنا و ٠ سانلا مهعبتي و« مهلوس ىلع

 قارعلا لهأ نعىرعشألا ىبسوم وبأ راتخيو « مهتدارإ ىلع لزنيو ؛ نامع ريصم
 « ةفوكلا ىلإ هشورجب ىلع عوجر ءانثأ ىو . ماشا لهأ نع صااعلا نب ورمجو
 « ميكحتلا لبق هنأل يلع نومواتبو ٠ اوعدُ دق مهنأ هدنج نم ريثك نيبتب
 ءابطخلا رئاكتيو . مهيف بطخيو ٠ هباحصأ نيب راجشلاو ديا | مظعيو
 نولزنيو هشيج نم ريبك قيرف هيلع جرو + 8نه رفنمو ميكحتل ذبح نيب
 « ةيرورحلاب كلذل نومسيف «ةفوكلا نم برقلاب ءارو رتح ىف مهب اصاخ. ًاركسعم
 . جراوخلا وهف مهعمج ىذلا لماشلا مسالا امأ

 سس سمسم

 )١( هءرر/ع ىربطلا .
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 امهنيب موقتف « ليبسلا ءاوس ىلإ م" دري نأ سابعلا نب هللا دبعو "ىلع لواحيو
 صوصن نم ”دمتسملا لدحلا اهدامعع نكي مدا ةلأسم ىف تارظانم مهيب

 رجفتتل اهنإ لي«ةيوفشلا ةرظانملا رصعلا اذه فرعي كلذبو «؛ثيدحلاو 5

 « ىربطلا هب ظفتحا ام ملل سابع نبا ةرظانم نم ًافرط درون نحنو . ًارجفت

 :'7ةروصلا هذه ىلع ىرجي وهو

 ردع هللا لاق دقو ؛ نيمكحلا نم متمقن ام : لاقف «سابع نبا مهعجار »

 هللا ىلص دمحم ةمأب فيكف 2''( امهنيب هللا قفوي ًاحالصإ اديري نإ ) : لجو

 رمأو .سانلا ىلإ همك لعجااهناّمأ انلق : جراوحلا تلاقف . ؟ ملسو هيلع

 نأدابعلل سيلف هاضمأف ركتح اموء هبترمأ اكمهيأإ وهف هل حالصإلاو هيف رظنلاب
 دابعلل سيلف « هدي عطقب قراسلا فو ةدلج ةئامب ىنازلا ف مكح « هيف اورظني

 اواذهب ملكحَي ): لوقي لجوزع هللا نإف : سابع نبا لاق . اذه ى اورظني نأ

 نيب نوكي ثدحلاو ديصلا ىف مكحلا لعجت وأ : هل اولاقف . '”«يكنم لدع
 هذهف : هل انلق : جراوحلا تلاقو . !؟نيملسملا ءامد ف مكحلاك اهجوزو ةأرملا

 انءامد كفسيو انلتاقي .سمآلاب وهو صاعلا نبا كدنع 'ل'دمعأ ءكنيبو اننيب ةبآلا

 «لاجنلا هللا رمأ ف مملكح دقو « هبردح لهأ نحنو لودعب انسلفالدع ناك نإف

 .(؟9اوعجري وأ اولَحقَب نأ هبازحو هب داعم هنكس لجو ددعَشا ىضمأ دقو

 هنيبو مكنيب ميتك م . هوبأف لجو ردع هللا "باتك ىلإ مهانوعد ام كلذ لبقو

 لجو مع ب دقو« 2*!ةضافتسالاو ةعداوملا هنيبو مكنيب ملعجو « ًاباتك

 . (ةيزحلاب رع نمالإ ماا نم برحلا لهأو نيملسملا نيب ةعداوملاوةضافتسالا

 ًاكتف مم كتفو ٠ مم رح ىلإ ىلع رطضا اوعيطي مط جرراوح ا عمسي م الو

 كاذ ىلإ مهعفدي « ًاديدش الاسبتسا نو رهظي اوناكو . ناورهلا ةعقوم ىف ًاعيرذ

 )١( يكتم لدع اوذ هب مكحي معنلا نملتق . 47/4 ىريطلا ( .

 إو ) : ىلاعت هلوق ىلإ جراوملا ريشي (4) : اهمامتو نيجوزلا نيب حلصلا ىف ةيآلا 6

 نإف امهْيب اوحلصأق اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط مآ امكح اوثعباف امهنيب قاقش مفخ نإ و)

 ىح ىغبت ىلا اولتاقفىرخألا ىلع اههادحإ تغب 002.( بنش لزر اساسا دبردقإ هلم اكحو

 .(لدعلابامهنيباوحلصأق تءافنإفهللارمأ ىلإ ءىت 00. مرح وهو ديصلا لتاق مكح ىف ةيآلا (8)

 . ةعداوملا : ةضافتسالا (ه) ديصلا اولَمَمَت ال اونمآ نيذلا اهأ اي و : اهمامتو

 ام لثم ءازجف ًادمعتم مكنم هلتق نمو مرح مننأو



 ١1 ؟

 ةسامح دقتت اهدي ل عجري نمو ا نب دروتسملاو ىدعملا

 : !1١ هبطخخ ضعب ق بهو نبا لوق لثم نم 1

 نآرقلا مكح ىلإ نوبينميو 2 نمحبلاب نوئمؤي موقل ىغبني ام هللاوف دعب امأ »

 كاك راجتو مانع اهايإ راثيإلاو اهياإ نوكرلاو اهب اضرلا ىبلا  ايندلا هذه نوكت نأ

 ٠”نمم نإو قحلاب لوقلاو ركنملا نع ىهلاو فورعملاب رمألا نم نب مدع رثأ
 لجو زعل نا اوضرةمايقلام وب هباوث نإف ايندلاهذه ف" رميا ” سمي نم هنإف ءسضو

 ..2 هتانج ىف دولحلاو

 هيلإ جراوحلا ىديأ نم ةمن 1 دي دتمتو « ىلع ملخ ةلزهم ميكحتلا يب
 ىلإ ًايضار رمألا هنبا نسحلا مسمي و « ءالثجتت ةنعط هنعطتف « مالظلا ف
 . ةفاك نوملسملا هعيابيو « ةيواعم

 اي ا و را نم حضنا دق هنأ نظلا ربكأو
 ةهج نم اهعباتتو ثادحألا رثاكتو ة ةهج نم مالسإلا 0 ميار وع ىلا
 ميركلا نآرقلا ىلاعم لوح تراد دف « اهيف ظحالي ام لك اذه نسيلو . ةيناث

 ىناعم « دهع اهب ةيبرعلل نكي مل ةديدج ناعم ىهو « هئيداحأو لوسرلا ةباطخو
 ىكل اهلّلذو اهنرم ىذلاو « اديدجأثعب اهرْثقتنو انتغل ثّسعب ىذلا فينحلا نيدلا اذه
 بيطخ لك ذخأ دقو . ميلاعتو ظعاوم ن نم .لمحت ام لكو ةيوبنلا ةلاسرلا ىدؤت
 سانلا هب بطاخي ام لك ىف هب ءىضتسي ظعاوملاو ميلاعتلا هذه نم ًاسبق لمح
 مايأ ىف ةصلاخلا ةينيدلا ةبطخلا ءادأ نم ديري ام غولبو مهيلع ريثأتلا ءاغتبا
 لاتق ىلع ”ضحلاو داهحللا ىلإ وعدت ىلا اهتخأو جحلا م اومو دايعألاو عمجلاا
 ىبح « ةبطخ لك ىف نس ديمحتلا حبصأ كلذ لجأ نم هلعلو . ءادعألا

 ا « ءارثنسب هنم ولخت ةبطخ لك نومَسسني اوناكو « د ةبطخلا
 لوسرلا ىلع ةالصلاو مب ركلا نآرقلا ىآ سابتقا نم ولخت ةبطخخ لك نومسي اوناك
 .(ءاهأوش

 )١( رجهو مطق : نم (؟) . هور. ىرعطلا .

 نييبتلاو نايبلا (؛ ) . كاله : رات (؟) ١/١ .
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 ةلوتعساو مم نوروزي اوناك ءابطخلانأ 0 لدت ةريثك قابخأ كانهو

 ىور دقل ىح « سانلا ىلع هنوقلي مث « اليوط ًادادعإ مهسفنأ ىلع 0

 باطحخلا نب رمح )١(  1لاثمألا نضعبب ًانايحأ داعم بيطحلا ناكو :

 هيعمأس سوفن ىف هّئبصي نأ ديري ىذلا ىبعملا دكؤت 7 رعشلا نم تايبأ ضعبب

 راصنألا ىف ركب ىلأل ةبطخ ىف دجن ام وحن ىلع « م 219
 ةبلغ ىلرعلا بدألل خيرأتلا اذه نم لوألا ءزحلا ىف انظحال دق انك اذإو

 ًاماهت رسحني داك هنأ رصعلا اذه ىف ظحالن اننإف ةيلهاجلا ءابطخ ىلع عجسلا
 « ءافلحلا ىلع ”مادْنقَتت تناك نيخ دوفولا ةباطخ ىفتلظ اياقب الإ « ةباطخلا نع
 ىف نوككتف « نيدشارلا ءافلحلا دنع راكتت ءابطخحلا تناك » : ظحاحلا لوقي
 ىف ةئبنثملا ىضعب اهرهظتسا ىرخأ ةيقبو ٠ 00 ةريثك عاجسأ بطحلا كلت
 ادع » هنإ ظحاخلا لوقيو « ةءاهلا 'ىنتم باذكلا ةمليسم لثم ةذرلا بورح
 قل 0 نإ ب ةلائورم امو .(1) «هنراقي نأ ىطاعتو هيضعب ذحخأو هبلسف نآرقلا ىلع
 : (*!هلوق

 رسم ام لك ىف هرمأ لاز الو « عمط اذإ ريجلاب هعمطأو« عمس نمل هللا عمس و
 « مكاجنأ هيدا مويو 2 مم ةالتخ ةشحو ندو« مكانيحف مكبر 2 ل عمتجم هسفن

 ليلا نوموقي « راجف الو ءايقشأ ال « راربأ رشعم تاولص نم انيلع ايحأف

 . ا راطمألاو مويغلا بر ؛ رابمكلا مكبرل 6 راهملا نوموصبيو

 ذإ « ًاضراع ًائيش ناك رصعلا اذه ةباطخ ىف عجسلا نإ لوقن نأ عيطتسنو
 نيح هنم رفْشسي ناكو « هتباطخ ىف عجسي ال ملسو هيلعدللا لص لوسرلا ناك
 هيده ىلع راسو « مهعجس ىف نانهكلاب هبشتال ةيهارك 2 هيثدحم دحأ هب جهلي
 نم ىوري ام كلذ ىلع لدي «ةباحصلا ةّلج نم مهريغو .نودشارلا ءافلخلا
 ةيسرافلا نارك وز نغنم هيلعمدق نيح ىدبعلا اًراحصلأس باطخلا نب رمع نأ
 ("! لشو اهؤامو « لبسج اهلهم ”ضرأ» : هباجأف « كانهم برعلا نأشو اناش نع

 . 4 ناويحلا (4 ) نامعل ةملكب نراقو 4557/5 ىربطلا )١(

 . 448/8 ىربطلا (ه) >> نويعو 54 هر/١ نييبتلاو نايبلا ىف نافع نبا
 ١١١/6 (ةناتسآلا عبط ) ملسم حيحص (>) . 770/١ رابخألا
 . 197/6 (ةرهاقلاب رجح عبط ) كلام أطومو مم/١ بادآلا رهز (؟)
 . ليلق : لشو (7) . 85٠9/١ نييبتلاو ناهبلا (؟ )
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 ليلق اهب ريثكلاو «ليوطاهرشو .ليلق اهزيخو «لطب اهودعو :20) لقد اهرميو
 عجسلا اذه هيلع ريع ركنأد قو .« اوعاض اهب اوَلَق نإو ءاوعاج اهب دنحلا رثك نإ

 عجسلا نورك رم دعب ءافلحلا ناكو . 2') ربخم مأتنأ عاتجسأ : هل لاف

 ءاج ام الإ عجسلا نم اّمات !ًءولخ و لخت ىهو« موقلابطخ انمامأو . مهي دحم ىلع

 مل مهنإف عجسلا اولمهأ دق اوناك اذإ مهنكلو . نيا دعب ديعبلا نيحلا ىف ًاوفع

 هرم نبع ابا بعزك ما ناك دقل لب , ه«تايصرو ظفللا ةلزج ارامع

 ةعئار ةغايص هغوصي نأو

 ؛ ةيلهاحلا ةباطحلا ىلإ سايقلاب رصعلا اذه ىف ةباطخلا ىلع ظمحالت ىرخأو

 لكش ذخأت تناك مث نمو « ددحم عوضوم تاذ نكت مل ةريخألا ةباطخلا نإف
 عوضوم ةباطخلل حبصأ دقف رصعلا اذه ىف امأ « اهنيب طبارال ةرئانتم لاوقأ

 ضرعي وأ « ًاظعاو سانلا ثادحي ذإ « لوصيو بيطحلا هيف لوحي حضاو

 ةبطحلا نإ لوقن نأ عيطتسن ثيحب « مالسإلا ثادحأ نم ًاددحم ًاثدح مييلع

 ةباطحلا تضم هلك كاتيو هليصافتو هفارطأب ملت . عوضوم تاذ تحيبصأ

 نم هنولمحي امب هتقاط نوعسوي ءابطخلا ذخأ دقف «ةعساو ةضبن رثثلا اهعم ضهنو

 فقن نحنو . نوعرفنو ودل ىلاعملا هذه ىف نوطسيبي امو مالسإلا قاعم

 ىلا روطتلا روص حضتتل نيدشارلا هئافلخ ةباطخو لوسرلا ةباطخ دنع اليلق
 بابسأو ةلماكلا نايبلا ةادأب هتدامو هيناعم ف تدازو رثنلا تابنتج تعَّو

 . ةرفاولا ةغالبلا

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةباطخ
 برعلا ق بطخي هيلع هللا تاولص دمحم ناك ميركلا نآرقلا ىده ىلع

 نسّلا نم قىوأ دقو 3 ةيوامسلا ةيادهلا رون ىلإ ةينث َ ةينثولا تاملظ نم مهجرخيل

 )١( نييبتلاو نايبلاو . ءىدر : لقد ١ 58د ر/ .

 ؟6007/ع ىريطلا ربخلا اذه ىف رظنا (؟)



 ل

 ةفوقوم بيلاسألاو. ىناعملا تناك امنأكو« بولقلا ةّسمزأ هب كلم ام :-اصفلاو

 . ةدئفألا هل ىغصْنَو عامسألا لقبت ال اع نامل هين نيو ترحل

 هللا باتك قاوسألا ىف هاقلي نمو شيرق ىلع ولتي هكمب هثكم لاوط لظ دقو
 نع ًاثدحتم ةيكملا نآرقلا ىناعم سفن قف بطخي ناك رخآ ًآنيحو « ًانيح

 ةنأو مهامعأ ىف سانلا ىلع نميبي هنأ ًانيبم هللا ةينادحو ىلإ ًايعادو « هتلاسر

 لقتنا اذإ يح ءأدوس هوسلابو ًاناسحإ ناسحإلاب ىرِْحَسيِل «ةمايقلا مدي مع
 مساوم ف م دايعألاو عمجلا ةالص ىف  انمدق اك ةباطخلا تضرُف ا ىلإ

 ليطي ناك هنأ هرابخأ قو . ل ىلا ثادحألا ىف بطخي لازي ام ناكو . جحلا

 نم ظفتحت مل خيراتلا» بدألا بتك نأ ريغ 2١ تاعاس ىلإ ًانايحأ ةيطخلا

 نيب ةفاسملا لوط ىلإ كلذ عجرم لعلو « ةليلق فارطأب الإ ميقلا ثاولا اذه
 . ةليلق ايام الإ نمزلا دب نم تطقس وأ تءاضف نيودتلا رصعو هبطخ

 اهيف وهو« ةرجحلا دعب مالسلاوةالصلا هيلع هب بطتسخ امم اياقبلا هذه ”رثكأو
 « ًاعررشم ةراتو ءاظعاو ةرات هارن ذإ « هيلع لزنت تناك ىتلا نآرقلا ىآ عم قباطتي

 قوسن نحنو . عئار ىغالب جيسن ىف عيرشتلاو ظعولا نم نيفرطلا نيب عمجي دقو

 ىعو ؛ةعمجلا ”ةالص اهيلإ هلوخد ىف سانلاب ىلص نيح ةنيدملاب اهبطخ ةبطخ لوأ
 : "'ةلكاشلا هذه ىلع ىضمت

 ىداعأو هرتفكأ الو هب نموأو هب دهتسأو هرفغتسأو هنيعتسأو هدمحأ هلل دمحلا ٠
 «هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « هرفكي نم.

 نم ةلالضو ملعلا نم ةّلقو لسرلا نم ةرتف ىلع ةظعوملاو رونلاو ىدهلاب هلسرأ
 هللا عطي "نسم.لجألا نم بئركقو ةعاسلا نم وندو نامزلا نم عاطقناو سانلا

 مكيصوأو .ًاديعب الالض لضو طارفو ىو دقف امهصعي نمو « دشر دقف هلوسر و
 هرمأي نأو ةرخآلا ىلع هّضحب نأ ماسلا ”ملسملا هب ىصوأ ام ريخ هنإف « هللا ىوقتب
 « ةحيصن كلذ نم لضفأ الو « هسفن نم هللا ,كرذح ام اورذحاف . . هللا ىوقتب

 «هبر نم ةفاخمو لجو ىلع هب لمع نمل « هللا ىوقت نإو . رك ذ كلذ نم لضفأ الو
 . نم هللا نيبو هنيب ىذلاحلصي نمو . .ةرخآلا رمأ نم نوغبت ام ىلع ق ةادص "نوع

 )١( ىربطلا (؟) 57 ص فالقابان نآرقلا زاجعإ 1١1/5 .
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 هرمأ لجاع ىف ًاركذ هل "نكي هللا هجو الإ كلذب ىوني ال ةينالعلاو رسلا ىف هرمأ
 كلذ ىوس نم ناك امو « مادق ام ىلإ ءرملا رقتفي نيح توملا دعب ايف ًارخ ذو
 , دابعلاب فوءر هللاو « هسفن هللا ركرذحيو . ًاديعب ًادمأ هنيبو هنيب نأ ول دوي
 : لجو رعلوقي هنإف « كلذل فئاتخال هدعو زجنأو ,هلوق قدّص ىذلو
 «هلجتآو مكرمآ لجاع ىلا اوقتاف . (ديبعلل م"الظب انأ امو ّىدل لوقلا لدي ام)

 نو ٠ . (ًارجأ هل مظلعيو هتاثيس هنع ثرافكي هللا قلتي نمو ) ةينالعلاو رسلا ىف
 ىقويو هتبوقع ىقويو هتقم ىقوو هللا ىوقت نإو . ًاميظع ًازوف زاف دقف هللا قتي
 اوذخ « ةجردلا عفريو « برلا ىضريو « هوجولا ضيبي هللا ىوقت نإو « هطخس
 هليبس مكل جبنو « هباتكهللا مكملعدق . هللا بنج ىف اوطرفت الو « مكظحب

 اوداعو « مكيلإ هللا نسحأ انك اونسلحأف نيبذاكلا ملعيو اوقدص نيذلا ملعيل
 نيملسملا مكامسو (١'! مكابتنجا وه هداهج قدح هللا ىف اودهاجو) « هءادعأ

 اوردكأف . هللاب الإ ةوق الو ( ةنيب نعى ح نه ىحيو ةنبسب نع كله نم كلييل )
 هللا هفلكتي هللا نيبو هنيب ام حلي نم هنإف . مويلا دعب امل اولمعاو هللا ركذ

 « هيلع نوضقي الو سانلا ىلع ىضقي هللا نأب كلذ « سانلا نيبو هنيب ام
 « ميظعلا هّللاب الإ ةوقالو ٠ ريكأ هللا « هنم نوكلمي الو سانلا نم كلميو

 هنأ هللا ةينادحو ريرقتب ميركلا لوسرلا اهلهتسي « ةعئار ةظعوم ةبطحلاو
 ةلالضو ةياوغ ن نم هيف مه امم مهجرحي ىك مييلإ هلاسإب سانلا ىلع هتمعن مم

 ةلاضلا ةثارولا نذإ اوكر نيل . هنودب الع اوامعي الف «ةيهلإلا هتياعر ىف اولخ ديو

 رسلا ىف هو رعشتسيلو « هاوقتو هللا ىده ىلع اوعمت<و كالملا ىلع ىشملا طسولاو
 هتيشخ نم اوم دقيلو « رودصلا ىف 00 امو نيعألا ةنئاخ ملعي هنإف ةينالعلاو
 اولخدي ىح ب اسحلا موي مههوجو هب ا 0 نع هب نورفكي ام هتعاطو

  حلاصلا لمعلا اهعيففشو ةنحلا امإف «بتعتسم هدعب ام موي هنإ . هتان ىف

 ةوعد رشنو هللا ليبس ىف داهحلا ىلإ ًاعفد هه . رارقلا سئبو رانلا امإو

 اهو رشنياو « ةيدمحلا ةلاسرلا ةنامأي اوعاطضيل مهراتخاو مهابتجا دَقف « ريجلاو قحلا

 فقت ىهو « هتايآو نآرقلا ىحوتسي كلذ لك ىف لوسرلاو . ضرألا فارطأ ىف

 . مكراتخا : مكابتجا 010(
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 ءارو نإ لب . همالك هب * ىضي ام اهتاعاعشإ نم دمتسي « هتظعوم ىف تارانم
 لك درن نأ عيطتسن ثيحب « نآرقلا ىده نم ىرخأ تارانم تاراثملا هذه

 لي « هسفن ىف ليست تناك ذإ « اهبع ترجفت ىلا ءوضلا 0

 ًانايحأ ناكو . ءامملا ىف سمشلا رون عشي انك « اهرون ىناعمب عشت تن

 مايق اهم "مي تاعيرشت ىلإ ةيحورلا هيناعمو ظعولا اذه لثم نم ةعرس ىف 0

 ةحلصم اهماوق تاعيرشت « هلوح ام لك ىلع دوو ىالسإلا عمتجما اذه

 معتيلطتت ريخ وهو « ريحلا ليبس يف ًانماضتم ًانواعتم ملسملا شيعي نأو ةعامجلا
 روصي ام عورأ نمو « ةيرشبلا ةداعس لفكي ريخ « دلاحلا اهميعنب ةنحلا هيلع

 : )١( طمنلا اذه ىلع ىرجن ىهو « عادولا ةّجح ىف مالسلا هيلع هتبطخ كلذ

 رورش نم هللاب ذوعنو « هيلإ بوتنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا »
 ىداهالف للضي نمو « هل "لضم الف هللا دبي نم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ
 . هلوسرو هدبع ًادمحم نأو « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « هل

 ىذلاب حتفتسأو « هتعاط ىلع مكّشحأو « هللا ىوقتب هللا ”دابع - مكيصوأ
 ىلعل ىردأ ال ىنإف « مكل "نئيبأ ىمم اوعمسا ! سانلا اهيأ دعب امأ .ريخ وه
 عكيلع مكلارمأو اعط نإ ؟ نياتلأ انآ , اذه ىقوم ىف اذه ىلع دعب مكاقلأ ال

 مكدلب ف٠ دع ربك )2 اذه مكموي ةمرحتك « مكبر اوقلت نأ ىلإ مارح

 ىذلا ىلإ اهدْؤيلف ةنامأ هدنع تناك نف . دبشا هللا ؟ تغلب لهالأ اذه

 سابعلا ىمع ابر هبأذبأ ابر لوأ نإو«'"' عوضوم ةيلهاجلا ابر نإو.اهيلع هنمتئا
 نب رماع ماد هب أدبأ مد لوأو «ةعوضوم ةيلهاجلا ءامد نإو .بلطملا دبع نبا

 (5ةنادسلا ريغ «ةعوضوم ةيلهاخلا رث آم نإو .بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر

 ةئام هيفو رجحلاو اصعلاب لتقام دمعلا هبشو(*7”دوَق ”دْمَتعلاو .(؟!ةياقسلاو
 نأ سئي دق ناطيشلا نإ ! سانلا ابيأ . ةيلهاحللا لهأ نم وهف داز نف « ريعب
 نورقُحت ام كلذ ىوسامف عاطسي نأ ىضر دق هنكلو« هذه مكضرأ ىف يع

 . ةبعكلاةمدخ : ةنادسلا (#) ةريسللا رظناو +*/51١ نيبتلاو نايبلا )١(

 . جاجحلا ةياقس : ةياقسلا (4) 28ه ٠/4 ( ىبلحلا ةعبط ) ماشه نبال ةيوبنلا
 لتق : دوقلا . دمعتملا لعقلا : دمعلا (ه ) . هال/4 ديرفلا دقعلاو
 . لتق نم لتاقلا . مر#و طقاس : عوضوم (؟)
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 نيذلا هب ”لّضني رفكلا ىف "ةدايز 237* ىسّتلا امإ) !سانلا اهيأ . مكلامعأ

 .(مللا مرح اهب اودلحيف هللا مرح ام ةدع اوئطاوول ًاماع هنومر حيو ًاماعهنولح او رفك
 روهشلا ةدع نإ ) « ضرألاوتاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإ

 ةعبرأ اهنم « ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا باتك ىف ارهش رشع انثا هللا دنع

 ىذلابجرو مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلاوذ . ”د'رَتف دحاوو تايلاوتم ةئالث : (مرح
 ٠ مكئاسنل نإ شانلا نأ لينا مهللا ؟ تغلب له الأ . نابعشو ىدامج نيب

 م مكشرف نئئطوي ال نأ نييلعمكل ٠ قح نييلع مكلو ا مدع

 نإف «ء ةنيبم ةشحافب نيتأي الو . 00 0 ركوب 0 ًادحأ نلخ دي الو

 نهود رضتو عجاضملا ىف نهو رجرتو !"٠ ندواضنعتت نأ مكل نذأ دق هللا نإف نلعف

 . فورعملاب نمتوسكو نهقزر مكيلعف مكنعطأو نيهننا نإف . "7 حربم ريغ ًابرض
 ةنامأب نهومتذخأ « ًائيش نيسفنأل نكلع ال .2*” ناوع مكدنع ءاسنلا امنإ

 نمم اوصوتساو : ءاسنلا ىف هللا اوقتاف . هللا ةملكب نهجورف مللحتساو ءهللا

 ”لحي الو . ةوخإ نونمؤملا امتإ ! سانلا اهيأ :دهشا مهللا ؟ تفلي لهاالا : ًاريخ
 . دهشا مهللا ؟ تغلب له الأ « هنم سفن بيط نع الإ هيخأ هداف سي *ىرمال

 مكيف تكرت دق ىلإف ء ضعب باقر . مكضعب برضي ًارافك ىدعب نعجرت الف

 دهشا مهللا ؟ تغّلب لهالأ « هللا رانك : هدعب اولضت يزل هب متذخأ نإ ام

 . بارت نم مدآو « مدل مكلك .دحاو مكابأ نإو دحاو مكبر نإ ! سانلا اهيأ
 لضف ىمجع ىلع ىبرعل سيا . ريبخ مياع هللا نإ . مكاقتأ هللا دنع مكوركأ

 غلبيلف : لاق. معن : اولاق . دهشا مهللا ؟ تغلب له الأ ٠ ىوقتلاب الإ
 « ثاريملا نم هبيصن ثراو لكل مسق هللا نإ ! سانلا اهيأ . بئاغلا دهاشلا

 ول رهاعللو شارفلل دلولاو . ثلثلا نم رثكأ ىف ثراوا ”ةيصو زوجت الف

 . نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللاةنعل هيلعف هيلاو“م ريغ ىلوتوأ هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم

 5 ةريسألا ىتو ةيناع عمج : ناوع 0 هلومرخ اوناك مرح ربش : ءىبسنلا 001(

 . تاريسألا ةلزنمم مكدنع نه ىأ .ةراغإلا اودارأ نإ رخآ ًاماع هنولحو ءأأم'ع

 : رجحلا رهاعللو :هبحاصلىأ : شارفلل (ه ) . هزولجؤي و رفص رهش دعب هنإ نولوقيف
 ريشي هلما وأ اهفنأ مغر هب ىضقم اذه نأ ىأ . نييلع اوقيضت : نهولضعت (؟)
 . اهمجر ىلإ . فيفحلا برضلا : حربملا ريغ برضلا (* )
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 .« هتاكربو هلل ةمحرو مكيلع مالسلاو .'7ل'دّع الو (10فارسص هنم "لسبع ال

 ةدابشلاو هلل دمحلاب ' عل دكي مل ملسو هيلع هللاى لص لوسرلا نأ حضاوو

 اهماقأ ىلا ةيمالسإلا 0 د ريشتلا نم ةفئاط نسيبي لقتنا ىتح ىوقتلاب ةيصولاو

 دتق © مالسإلا ىف ى مهعايحو ةياهاحلا ىف برعلا ةايح نيب ًادودح فينحلا نيدلا

 . لاومألل ا رأثلاب ذخألل ًابلط ًامئاد نوب راحتي ني رفانتم نيككفم اوناك

 اهضعب ىغلبسي ل ةريص ادع ةيخاتم ىريك ةعامج ىف هئاول تحت مالسإلا مهعمجو

 . ةلودلا ىلإ ليتقلا مد در مهنيب برحلل ببس لك ىلع ىضقي ىكلو . ضعب ىلع
 ذخألا قح نع لزانتلا ىلإ اعد ءادلا اذه لصأتسي ىكلو « هيلع بقاعت ىبلا ىهف

 . ةبوقعلا هيف ًاددشم ًاعاماق اي رحت بلسلاو ببلا مّرحو «ميدقلا رأثلاب

 نيملسملا ءامد نأ نالعإب هيهاوزو مالسإلا رماوأ ةبطخلا ىف حتتفي لوسرلاو

 ىلعنأو ءاهيخاص ىلع اهدري نأ ةنامأ هدنع تناكنم لك ىلع نأو « مارح مهاومأو
 مرح مث نو : قحلاب الإ ًاثيش هنم ذخأي الف : هلام ىف هاخأ تعري 0

 باقر نع طقسأف بلطملا دبع نب سابعلا رسولا اهرجاتو هتريشعب و « ايلا

 سيلف : ةيلهاحلا ءامد طقسأ ابرلا طقسأ ام وحن ىلعو . هابر هل نينيدملا

 نب ثراحلا نب ةعيبر نب رماع مد طقسأف هتريشعب أدبو « هل ليتقل رأثي نأ

 : جيجحلا ةياقسو ةبعكلا ةمداخ ىو. ًاثيش ةيلهاما رث آم نم قبسي لو . بلطملا دبع
 ىضق كلذبو : هب موقت ىلا ىه ةلودلا نكلو . دولا دمعلا لتق ىف بجوأو
 .ريعب ةثام دمعلا هبش لتقلا ىف لعج دقو . ةيلخادلا مهب ورح ىلع مالسإلا
 . ماثولاو مالسلا اهدارفأ نيب دوسيو اهتدحو ةعامجلل ظفحيل كلذ لك

 ؛مرحلا رهشألاب بعالتلل امرحم « هتاياوغو ناطيشلا نم لوسرلا 1
 ةدعقلا وذ : "مارح ةعب رأ اهنم ًارهش رشع ىثا نم فلأتي انريق اهوقت ًاعضاز

 ؛ اهجوزب اهتاقالع ىناعمو ةأرملا نأش نم عقريو . بجرو مرحملاو ةجحلا وذو

 ؟ اهءارك اهل ظذحت ًاعيمج نيفرطلا فو 2« تابجاو اهيلعو ًاقوقح ال لعجيف
 قفرب لماعتلاو محارتلاو امهنيب فطاعتلا ىلإ ًايعاد . ةماركلا سفن اهجوزل ظفحب
 . ناسحإو

 )١( ةيدفلا : لدعلا (؟) .ةيوت : فرص .
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 نينمؤملا نأ ررقيف « ةمألا نم ىربكلا هتعامجو درفلا نيب ةقالعلا ىلإ دوعيو
 « باحتلاو نواعتلاو رز آتلأ ن نم هيخأ ىلع خألل ام هبحاص ىلع مهنم لكل « ةوخإ
 هضّقن *نسم ”دهعلهنإو . ءامدلل كلفْس الو برحالو « بهنالو لظ الو شطب الف
 ذبانت نم اهب لصتا ام لكو ةيلبقلا ةايحلا دهع ىمتنا دفل . هبلق امن ؟ ًارفاك داع
 لب « ىناطحق ىلرع الو ىلاندع ىلرعالو 2 6 ًاعيمج سانلاف . رخافتو

 دعي ملف ٠ برعلا ةايحل ةديدج نيزاوم تعضو دقف : ىمجعأ الو ىبرع ال
 تفليو . لماع رايعم ىهف ىوقتلاب حبصأ اغغإ « بسحلاو بسنلاب لضافتلا
 ىكوإ نأ ثّروملل نأو : هتبصنأو ثاريملا ىف نآرقلا هررق ام ىلإ هيعماس لوسرلا
 نيذلا 0 ةصاخو «ءانبألا ةيعرش ىف ةمهم ةدعاق ىمْرسي و . هلام نم ثلثلاب
 « ميئابآ ريغ ىلإ مهموبسني اوناكو « شارفلا باعصأ لإ مهبسنيف : 9 مهدلت
 بسنلا ةلاب ىلع ىىذق كلذبو . اّنئاب ا رحت كلذ مرحف ٠ ًادبأ مهنوبسني ال دقو
 . ًامربم ءاضق ةلوثحلا ةهج نم

 ةايحلا دودح هتباطخ ىف نبي هيلع هللا تاولص لوسرلا ناك وحنلا اذه ىلعو
 هتمأ ادا ءم ىربكلا هتاقالع ىف هسفن ملسملا هب ذخأي نأ ىغبني امو ةيمالسإلا
 ىغبني امو 5 ظعو ىلإف كلذ كرت نإف . هترسأ عم ىرغصلا هتاقالعو
 0 وفن وكزت ىح مهكولس ىف«هب مهسفنأ اوذخأي نأ

 لامكلا ارم ىف اوجردتي لب « ةجحملا نع اوفرحني الو اوغيزي ال ىح ىوقتلا قح
 . ىلاسنإلا

 هنأو « هتياطخ ىف لوسرلا قطنم نسح ةقد ىف ناروصت اهنقباسو ةبطحلا هذهو
 نا ينج نينوللا هركي ناك دقف « بيرغ ظفلب الو عجسب اهيف نيعتسي نكي
 : زيزعلا هباتك ىف لوقي ذإ هنم هللا أرب دقو « فلكتلا نم هيلع ن الدي ال مالكلا
 هو-فسعب غلبي ناك هنأ هيف كش ال ىذلاو . (نيفلكتملا نم انأ امو ) :دهتع اي لق
 ى هتغالب ظحاحللا فصو دقو . ءاغليلا باقر هنود عطقنت ام هترطف ىوقو

 لمعتساو 22١١ بيعقتلا باحصأ بناج » : هنإ لاف « فصو قدأ هتباطخ
 « ”ىشحولا بيرغلا رجهو  رصَسقلا عضوم ىفروصقملاو طْسَسبلا عضوم ىف طوسبملا
 د. مارعق ىصقأب ماكتلا وهو ريعقتلا .: بيعتتلا 00(
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 الإ ملكتي مل « ةمكح ثاريه نع هي « قوسلا ن نيج لا نع بغرو

 ىذلا مالكلا وقو  قيفرتلاب )نو هديب تلا ني شو ع ةيضقلا فشلت مالكب

 نيبو « ةوالحلاو ةباهملا نيب هل عمجو « لوبقلاب هاشغو « ةرحملا هيلع هللا ىبلأ
 مالكلا ددع ةلقو ماهفإلا نسح ٠ عماسلا ةجاح ةلقو « هتداعإ نع هئانغتسا عم

 مو « ةجح هل تراب الو « مدسق هل تع الو « ةملك هل طّست م .هتدواعم ىل

  0ءراصنقلا ملكلاب لاوطلا بطخلا "نبي لب «بيطخ همحفأ الو ءمصخ هل
 ؛ قدصلاب الإ جتحي الو « مصخلا هفرعي امب الإ مصخلا تاكسإ سمتلي الو

 جمافلابلطي الو ١١ مالكب سانلا عمسي مو . . . ةبالحلاب نيعتسي الو« قحلاب الإ
 مركأ الو « ًابهذم لمجأ الو « ًانزو لدعأ الو ًاظفل دصقأ الو ًاعفن معأ طق

 ًاجرخم لهسأ الو « ًاعقوم نسحأ الو « ًابلطم «٠ نينبأ الو « ىبعم حصفأ الو
 ىوحَف ىف ١" هنأ ظحاحلا ىلإ فيضنو . "6 ملسو هيلع هللا ىلص همالك نم«

 هلبق برعلا اهفرعي مل ىلا ةينيدلا ةباطحلا هذه ىناعم قتف ىذلا وه مالسلا هيلع «
 اهنأكو « هدعب نم ءابطخلل ةدام تحبصأ ثيحب اهعيباني رّجفو « اهمسر ىذلاوهف
 هفعسي « ةلالدلا ف هنيبأو هسلسأو هحصفأ هنم داخل « هيلإ هتمزأب معلا دشتحا

 ”نلوقيال » : هلوق نم هنع ىو اهف امهيبتن قيقد "سحو تنرغ قوذ كلذ ىف

 فيضينأ ةيهارك 406 ىسفن تحسنا : لقيل نكلو ىسفن تسبح مكدحأ
 راتخما ظفللاب الإ قطني نكي مل هنأ ىلع لدي امم ظ يللا هسفنا لإ رهاظلا ياما

 هتبوذعو هتوالحل . سوفنلا ىلإ ببحب ىذلا ظفللا « هركستسلي ام لك نم ءىربلا

 . هئاقنو هئافصو

 م

 نيدشارلا ءافليلا ةباطخ

 ىرسم ذإ ؛ةغالبلاو ةحاصفلا نم ةورذلا ىف ىلعو نامعو رمعو ركب وبأ ناك

 برستو « هتاعيرشتو هظعاومب لوسرلا نايبو هبيهرتو هبيغرتب نارقلا نايب مهسوفن ىف

 . مهبولق عماجمب ذخأو مهسوفن ف ىلإ نايبلا اذه :
 )١( نييبتلاو نايبلا (* ) زوفلا : جلفلا ١7/5 .

 )؟١( تكثخ : سفنلا تسقلو 78ه / ١ناويحلا ( 4 )' : : 00 ىوحف
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 لوسرلا ىلإ قيفر بحأ ناكو ء لاجرلا نم م نم لوأ ركب وبأ ناكو
 ىطعأ نم ا هنأش 00 0 نآر 2 و 6 هباحصأ , قصلأبا

 9 :ركلا نارقل 1 ىدهب هرثأتو نيدلل هتيمحو هلئاضفو هقالخأب 7 رش نم
 ند رعشتسا امي ٠ .ليسلا قفدت قفدتي هناسل اذإ دبا لك لع ذوحتسا ًارثأت هلوسرو
 ةحضاو ةلالد لدت : ةريثك بطخ هنع ترث ”أ دقو . ةيحو رلا هميقو مالسإلا ىناعم

 ناوصأ ردجأ ناك اقع هنأ 6 هي قاليطو هتظقيو نيدلا قهتميكش ةدش ىلع

 برطضاو ىلعألا قيفرلا ىلإ لوسرلالقتنا ال هنأ كلذ نمن . هتفالخب هللا لوسر
 لبقأ ل كل مل لوسرلا نإ : باطخلا نب رمع مهعم لاقو اولاقو « اوجاهو ى سانلا

 جرد ًانيءتبطو اًنيح تيطمأو تنأ اع لاقو هلم ههجو نع فشكف

 3 1 ناك ن : اهيف لاق ىلا ( 0 ةروهشملا هتبطخ ةياحصلا ردسيف هدنع نم

 لخأ 6 ) توبلي > هللا نإف هللا دبعي ناك نمو « تام دق ًادمحم نإف ًادمحم

 مهنإو * تنم كنإ ) : ىلاعت هلوق لثع مييلع اجت هتوم اوبدذك نع“ طلغ نايب ف

 وأ تان 'نإفألسرلا هلبق نم تحاتخدق لوسرالإ دمحم امو ) : التو « ( نوتيم
 لك): الت مث : ( توملا ةقئاذ سفن لكل الت من 2. مياتعا لع مشا لتقف

 + ماضل ىلإ هيلع هللا تاوضر هئوه اأو أور ردك نم باثف . ) هلهجو الإ ”كلاه ء ىث

 ْض 19 ةفيقس ُّق ةدابع نب دعس ىلإ اوعمتجا دق راصنألا نأ فرع نأ بباب مو

 نم ةمآلا ٍلع ىشخو كلذ هعارف . ريمأ شيرق نمو ريمأ انم : نولوقب « ةدعاس
 رم هعيتو ٠ رشلا لحفتسي نأ لبق مهملإ ردابف )2 كلملا ف و عمطلاو ةقرفلا

 نأ مهعنقأف 6 راصنألا 2 بطخ كانهو 58 نيرجاهملا نم رش ف ةديبع وبأو

 نأ دعي سانلا قف بطخف ء هل ةعيبلا تمنو + شيرق نم لجر ىلع اوعمتجم

 25 لاقو هيلع ىتثأو هللا دمج

 ىلع لومتيار نإف : كر يخ تيسلو فالف يرد فل ! سانلا ا

 0 هللا تعطأ امىنوعيطأ . لود ليسف لطاب ىلع نرش دإو «ىونيعأف" قدح

 ذحتآ ىبح فيعفلا ىدنع مكاوقأ نإ الأ : مكيلع ىل ةعاط الف هتيصع اذإف

 .غ١٠٠6/ ؟ىريطلار؟؟ غ / ؟ رابخألا نوع 2( 3 م٠ /١بادآلارهزو؛ 4 4 / ؟ ىربطلا 0

 . اهدعب امو ؛ غه/؟ ىربطلا (؟ )



 لفل

 هللا رفغتسأو اذه ىلوق لوقأ : هنم قحلا ذخآ ىتح ىوقلا دنع مكفعضأو « هل قحلا

 0 .:( مكل كك

 ثّعَسب جرخي نأ رمأ هنإف . ةمي ركلا هرث آعو ةميظعلا هفقارم ىدلجتت تذخأو

 برعلا نم ريثك ناكو . لوسرلا رمأ امك مورلا برح نم هتهجو ىلإ ةءاسأ

 لبق ال هل نولوقي «راصنألاو نيرجاهملا نم ريثك هيلإ ىبشمو « ةاكزلا اوعنم دق

 : روثأملا هلوق لاّمف ١ ةاكزلا كرتاو مهنم ةالصلا لآبقاف + برعلا برب انل

 « هشويجب مهدهاجو . ؛ هيلع مه دهاجل ىبلا هوطعأ امم (7١الاقع ىنوهنم ول ١

 اهروهمج اندجو هبطخ ى أرقن انذخأ اذإو . مهتدر دعب مالسإلا ىلإ اوداع ىتح

 : ")هل ةيطخ ىف هلوق ةلكاش ىلع ؛ لوسرلا مالكو نآرقلا نم هتدام دمتسي ًأظعو

 هللا اوديرأق هجر هب دير أ ام الإ لاعألا وم لقي ال لجو رع للا إد
 مترفظ ظحو « اهوُمتْيتَأ ةعاطف مكلامعأ نم هللمصلخأ ام نأ اوملعاو « مكلامعأب

 « ةيقاب ىرخأل ةيناف مايأ نم : هومتمدق فلسسو ٠ اهودتي أ بئارضو « هب

 نميف اوركفتو م تالا دابع اوربتعا . مكتساتو مرش نيحل
 نيذلا نيأ . . ؟ نورابحلا نيأ ؟ وبلا م نيو ندأ زاك نيأ مكلبق ن ناك

 : مهفلخ نمل اهوكرتدق ؟ بيجاعألااهيف اواعجو طئاوحلاب اهونصحو نئادملا اونب

 دحأ. نم مهم "نحت له « روبقلا تاملظ ىف مو ةيواخ مهلك اسم كلتف

 ىلا نيبو هنيب سيل « هل كيرش ال هللا نإ الأ . . .(ارذكر ملعمست وأ
 : هرمأ عابتاو هتعاطب الإ ا"ءوس هب هنع فرصي الو ًاريخ هب هيطعي ببس هقلخ

 هنإ امأ + هتعاطب الإ كردي ال هدنع ام نأو : نوئيدتم ديبع مكنأ اوملعاو

 . « ةنحلا هدعب رك رخل رانلا هدعب ريح ل

 ى وهو « ةحتافلا شويجلل ةيصولا ةنس ةظعوملا هذه لثم بناجي ”نكساو

 نيملسملا ةلماعم ىف ةيماسلا ههلاعتو ةحمسلا مالسإلا حور نع ردّصتي هاياصو

 اولتقي الو ليتقب اولثمب الو او ردغيالو اونوحيال نأ مهيلإ بلطي ذإ « مهيلع نوبلغي نمل

 الإ الام اولحتسي الو ًاعرز اودسفي الو « ةأرما الو ًاريبك ًاخيش الو ًاريغص الفط

 . ىلا توصلا : زكرلا (<) . ريعبلا نع ةيانك : انه لاقعلا ( ) ١
 . 4١/٠5 ىربطلا (؟)



 لى

 ديز نب ةماسأ شيحلا هتيصو هلك كاذ روصتو « ىراصنلا نابهرل اوضرعتي الو ةلكأل
 : 297 لوقي اهيفو ٠ ماشلا فراشم ىلإ هريس نيح

 ١ طولت الو اونوختال : ىنع اهوظفحاف « رشعب مكيصوأ اوذق !سانلا اهيأ 9

 ةأرما الو ًاريبك ًاخيش الو ًاريغص الفط اولتقت الو « اواثمت الو « اوردغت الو «
 اورعْشت الو  2١ةاش اوحيذتالو « ةرمثم ةرجش اوعطقتالو « هوقرحتالو « الّخَسن

 عماوصلا ىف مهسفنأ اوغ رف دق ماوقأب نورمت فوسو . ةلكأل الإ ًاريعب الو ةرقب الو
 هل مهسفنأ اوغرف امو هوعدف « .

 امتإ ٠ عجسب جهلي نكي مل هنأ ركب ىلأ ةباطخ نم هب انلثمت امم حضاوو
 « هظفل ريختي ناكو . هسفن ىف امع ةلالدلا حضاو لزج حيصف ملكب جهلي ناك
 لاقف « بوث هعم لجرل ضرع هنأ نم ىورسي ام كلذ ىلع ةلدألا نم ناك امبرو
 رهاظ همهوي امم ركب وبأ ىذأتف . هللا كافاع « ال : هباجأف ؟ بوثلا عيبتأ : هل
 متتكول متملع دقل : هل لاقف « ءاعدلا ىلع طلسم ىلا نأ ”نظي دق ذإ ظفللا
 ,(© م هللا كافاعو «ال : لق « نوملعت

 ىلع ناكو «هدعب نم ”ةفيلخ رع هرايتخا هتسارف ةحصو هيأر باوص نم ناكو
 . هللا لوسر ىلص ناك انك « ناسل ”ةغالبو مزع ”قدصو ةريصب ذافن هتلكاش
 هيلإ ًاعطقنم لاز امو ؛ هلوصرا هءالو نلعأ نيح ةكم ىف مالسإلا هب هلا ةرعأ دقو

 ناكف ءركب وبأ هفتاخو ىفوت ىح « هتروشم عضوم هذختيو هنم هب رقي لوسرلاو
 ىف اهب ضهن ةفالحلا ديلاقم هيلإ تدنسأأ الو . نيعملاو ريهظلا معن هل
 لاز امو « ًادحاو المع الو ًادحاو ًايأر هيلع دري مل ًادحأ نإ ىبح ؛« لقع عاصر

 مو سراف تحتمف ىح « دانجألل ًادنجم ءمزع 7 دشو ملح ة ةعسب رمل ءىطوي

 ناكو . هتيعرل ظفاحلاو ءىلاكلا معن هلك كلذ ىلعوهو « رصم تحتنو ماشلا حتف

 «ةحاصفلاو ةغالبلا نم ةعيفر ةبترم ىف نأك ذإ « ًادادسو ”ةوق هلقع رادقم ىف هنايب
 الإ وه اف «(*”ءاش هيق'دش ىأ نم داّضلا جرخمي نأ عيطتسي ناك هنإ اولاق ىتح

 )١( نييبتلاو نايبلا ( 4 ) . "رع ىربطلا 51١/١؟ .

 ) نييبتلاو نايبلا (ه ) ..ءىفلا ىف اونوخت : اولغت (؟ ١/؟" .

 اوعطقتو اولصأتست : اورعقت (؟) .



 نع

 ىحو ؛همالكب ردنهَني ىح ًامصان دونحللا ىف موقي وأ اظعاو سانلا نيب فقي نأ
 :237هظعاوم ىدحإ ى هلوقب ىتكن نحنو « ًاعايصنا بولقلا هل عاصنت

 ججحلا مكيلع ذختاو « ركشلا مكيلع بجوتسا دق هدمحب و هناحبس هللا نإ ٠

 هيلإ هيف مكنم ةبغر الو هل يكنم ةلأسم ريغ نم ايندلاو ةرخآلا ةمارك نم مكاثآ ايف
 تاومسلا ىف ام مكل رخسو ...هتدابعو هسفنل «آثيش اونوكت مو « ى اعتو كرابت مكقلمخف
 «رحبلاو ربلا ىق مكلمحو « ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غسبُسأو « ضرألا ىف امو

 هللأ معن نمو . ًارصبو ًاعمس ركل لعج مث . نو ركشت محامل تالا نب ةرزو

 كلت تراص مث« مكتيد لهأ اهي صتخا معن اهنمو « مدآىب اب مع معن مكيلع
 ٠ ”ةمعن 0 كلت نم سيلو « مكتقبطو مكنامزو مكتلود ىف اهماوعو اهتصاوخ معنلا
 ميبعت أ مهلك سانلا نيب اهنم هيلإ لصو ام مسّنق ول الإ ”ةصاخ *ىرما ىلإ تلصو

 نوفل ختم منأف" هلوسر و هللاب ناميإلا عم هللا نوعب الإ اهنقح مهحدتفو « اهركش

 حوتنلا عم ”دومحملا هللاو . . . مكتيد هللا رصن دق « اهلهأل نورهاق « ضرألا ىف

 38 اذه انالبأ ىذلا وه الإ هلإ ال ىذلا هللا لأسنف . . . دلب لك ىف ماظعلا

 . « هتاضرم ىلإ ةعراسملاو هتعاطب لمعلا
 ع «داهملا ىلع ًاضرحم ةباطخلاب شودحلا عيبشت ىف ركب ىلأ ةريس راص

 رع ىبلا ةوقلاب الإ رشثتني نا وهو « ضرألا راطقأ ىف فينحلا نيذلا نتي

 اهدعو ىلا ةندؤملا سوفنلا ةكرعم « مالسإلا ةكرعم اهنإ . هناطلس ىلعُتتو قحلا
 عقتري نأ الواح ىناعملا هذه ز ربي رتعلاز امو . اهيلع نمو "ضرألا ثرت نأ هللا

 لوقي « قلاحلا تاوق نم ةوق اوحبصيو « قواحملا فعض نع مهداهج ف برعلا
 :(9 بطخلا هده ضعب ُْق

 مك دعو ىلا ضرألا ىف اوريس ؟ هللا دوعوم نع نو رجاهملا "0 ءاردطلا نيأ »

 هللاو ( هلك نيدلا ىلع هرهظُميل ) : لاق هنإف « اهومكلروي نأ باتكلا ىف هللا

 .«؟نودحلاصلا هللا دابع نيأ « مثألا ثي راوم هلهأ ىلوسمو «هرصات زعمو (' هنيذ رهظت

 نب ديبعوبأ وهو  داهحلا ىلإ ذئنيح هباجأ نم لوأ هيلع رّمأ شيلا عمتجا الو

 مهكرشنأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم عفا :٠ هل.لاقو « دوعسم

 . مايد نع اوجرخ نيذلآ : ءارطلا (؟) . 8/7 ىريطلا (1)
 . ١571/؟ ىربطلا (؟)



 له

 الإ اهن كليصني ال برحلاو «برحلا اهنإف « نيبتت ىبح ًاعرسم دهتجت الو « رمألا ىف
 . « ًفكلاو ةصرفلا فرعي ىذلا 2١ ثيكملا لجرلا

 ىف ركب ىبأ نعو هنع ةجرد طبه. ناكو « نابع هفلخف ء رمع ىفوتو
 : لاقف سانلا ف ةباطخلا دارأ دقو ًاموي هيلع جترأ هنأ ىورسي و . نايبلاو ةحاصفلا
 جوحأ رالداعمانلا ىلإ منَ ءالاقمماقملا اذه نا دعي اناك رمعو ركب ابأ نإ »

 دقف « اكاد هيلع م جمتري ناك هنأ كلذ ىبعم لسيف: «بيطخ مامإ ىلإ مكنم

 لهأ هعياب نيح هلوق ةلكاش ىلع « هظعاوب سفنلا ًالميف « ًانايحأ بطخم ناك
 : "9س انلاو ىروشلا

 نوردقت ام ريخم ملاجا اوردابف «رامعأ ةيقب قو" ةعلق راد ىف و: مكنإ»

 « رورغلا ىلعتيوط ايندلا نإو الأ . ميسم وأ محُنبم ميِأ دقلف « هيلع

 اودج مث ىضم نم اوربتعا . رورغلا هللاب مكنرغي الو ءايندلا ةايحلا مكرغت الف

 اهورمتعو اهورث 1 نيذلا اهناوخإو ايندلاءانبأ نيأ ء مكنع ”لَسفْمعَسي ال هنإف « اولفغتالو
 ةرخآلا اوبلطاو ءاهب هللا جرث يح ايندلاب اومرا ؟ مهظفلت ملأ ؟ اليوط اهب اوعنتسمو
 ايندلا ةايدللا ”لثم مل برضاو) : لجو ردع لاقف ءالثم ا برض دق هللا نإف
 هوراذتت ًاميشته حبصأف ء ضرألا تابن هب طلتخاف « ءامسلا نم هانلزنأ ءامك
 ايندلا ةايحلا ةنيز نونبلاو لاملا « اردتقم رى "لك ىلع هللا ناكو حايرلا

 . « (المأ ريخو ًاباوث كب ردنع ريخ تاحلاصلا تايقابلاو

 ًارباص لظ لب“ « هسفن فرحنت ملف « هيلع ةروثلاب همايأ رخآ ىف نحتتماو
 ءانثأ ىف وهو « ةقرفلا هذه قف اوئدع ال نأ ىلإ سانلا وعديو نآرقلا ولتي
 «ةعامجلا اومزايف ىنفي ام ىلع ىب ام اورثؤي نأو ايندلا مهرطْبت ال نأ مهظعي كلذ

 . ًابازحأ اوحبصيف اولذاختي الو
 ريب زلاو ةحلطو «٠ سانلاب جومت ةنتفلاو « هدعب نم ةفالحلا "ىلع ىلوو

 مهب ا ءماشلا لهأ بلؤي ةيواعمو ةرصبلا لهأ هيلع نوبل ةشئاع ةديسلاو
 . مهب راحيو سانلا عرجي ةفوكلا ىلإ لقتناو « ًاعيمج

 )١( رومألا ف رصبتملا نيزرلا : ثيكملا . ١ ) )0مودتال اهنأ ىأ عالقنا : ةملق .٠
 ىربطلا (؟) »/ره٠” .



 لي

 تناك مث : نيّفص بورح ىف ةيواعم عم لخدو « نيلوألا ةثالثلا ىلع رصتناو

 ى وهو « هب رح ىلإ رطضاف « هشيج- نم قيرف هياعج رخو : ميكحتلا ةعادمخ

 ًابيطخ ناكو . رخآ ًانيح هموصخ داهج ىلإ ًايعادو آنيح ًاظعاو بطخمي كلذ لك
 : 217 هلوق هظعاوم نمو « هرابسغ ”ىسشَسي ال اهوفم

 تفرشأو تلبقأ دق ةرخآلا نإو « عادوب تنذآو تريدأ دق ايندلا نإ

 هئارو نم لمأ مايأ ف مكنإو الأ . ًادغ قابسلاو مويلا "'' رامضملا نإو « عالّطاب
 « هلمأوررشضسي لو ؛هلعهعفتدقف هلجأ روضح لبق هلمأ مايأ قصلخأ نف «لجأ

 اولمعاف الآ « هلمأ هّرصضو « هلمع رسخ هلجأ روضح لبق هلمأ مايأ ىف رصق نمو

 « اهبلاط مان ةنحلاك رأ مل ىنإو الأ « ةبمهّزرلا ىف هل نوامعت امك « ةبغرلا ىف هلل

 « ! اهب راه مان رانلاك الو

 تاونس عبرأ وحن لظ دقو « هموصخ بورح ىف هبطخ رثكت نأ ىعيبطو
 هل 29 ةبطخ ى هلوق نمو « داهجلا ىلع مل اًمئاح هباعصأ ق بطخيو مدهاجب

 فارطأ ىلع ريغت ًةيواعم دونج تذخأو هدنج ضعب سعاقت دقو همايأ نم ررتخأب
 قارعلا

 لالا كالا ف6 رث نق « ةنحلا باوبأ 52ظ0101

 ىفإو الأ .(© فّصّتلا منن عنو ء فْسملا مسو ٠ راغّضلا همزلو « ءالبلا هلمشو

 مهوزلغا : : مكل تلقو ءانالعإو اًرسو ًارابنو اليل مولا و لاتق ىلإ مكتوعد دق

 « ملذاختو ملك وتف ءاوتذ الإ مهراد رقع ىف طقموق ىٍزتغام هللاوف « مكوزخي نأ لبق
 .. تاراغلا 0 ىبح ءان رهظ مك ءادد هوت ذختاو ؛لوق مكيلعلقنو

 عرض ىحب . مكقح نع مكلشفو « مهلطاب أ موقلا ءالؤه دج نم ابجع ايف
 . .نورتفتتالو نورتو ؛ نوروغت لو راغب « بنهستني اتينفو ىرسي ًافده

 ىنأر "ىلع متدسفأو ؛ نايا كرما نيت ًاظيغ ىردص* متي رو دق
 . « نالذحلاو نايصعلاب

 حيقلا ىرو نم هلصأو « متألم : ميدو (0) . 55/5 نييبتلاو نايبلا )١(
 ..هلكأ اذإ هفوج ١ ليلا هيف ريضت ىنذلا نمزلا : رامفملا )١(

 « كيرحتلاب سفن عمج : سافنألا (:) . عضوملا كلذكو قابسلا
 , هلو 11 نم ةعرحلاوهو . هر ١ نييبتلاو نايبلا (* )

 . فاصنإلا : فصنلا 2:0(
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 نويعو نييبتلو نايبلا ىف ًافارطأ اهنم دجن « ةريثك ًابطخ ىلع فكلخ دقو
 نم هيلإ بحسْنَني امم رذحلا فقوم فقن نأ ىغبني هنأ ىلع . ىربطلاو رابخألا
 . ًاعضو هيلع تعضو هترثك نإف ةغالبلا ج جبن ةصاخو ةرخأتملا بتكلا ف بطخ
 ىضترملا فيرشلا وه له ءاهعضاو 0 (17نوقباسلا كلذ ىلإ هّنبنت دقو

 . 5١05 ةئس ىلاثلا قوت اهيب ةرجسهلل 4 ةنس امهلوأ ىفوت دقو ؛ « ىضرلا فيرشلاو

 رجح نباو لادتعالا 2'2نازيم قف ىمهذلا ىضفترملا فيرشلا هنأب لوقي نمو

 هباتك ىف ةرجهلل 45٠ ةنس قوتملا ىشاجنلا بهذو . 27 نازيملا ناسل ىف ىنالقسعلا
 «كالذب هسفن وه رقأو 2249 ىضرلا فيرشلا وه باتكلا فلؤم نأ ىلإ « لاجرلا »
 :همساب همتسوو هفلأ ىذلا وه هنأ هريسفت نم عوبطملا سماحلا ءزحلا ف ركذ ذإ
 . « ةيوبنلا راثآلا 2 تازاجم » هباتك ىف ًاضيأ كلذ ركذو 22" ةغالبلا جبع

 . هل نأ بهذلا جورم ىف ىدوعسملا ركذ دقف . ميدق "ىلع ىلع عضولا نأ نونظملاو

 " سانلا اهوادتي نيئاغو فيو ةبطخ ةلامعبرأ

 نم هيلإ فاضي اهف تبثتلاو زرحتلا بوجو ىلع *لدي ام كلذ ىف لعلو
 ىلا ةميدقلا رداصملا ىف ءاج اذإ الإ اهله ءىش ىلع لوعن ال نأو « بطخ

 هناسحإو ةيباطحلا هتردق ريوصت ىف فاكل اهيف ءاج ام نإو . اهيلإ انرشأ
 . ًاقيمع ًاريثأت مهسوفن ى رثؤي و هيعماس بابلأ بلخي ناك ًانامحإ

 فيكو « رصغلا اذه ىف ةباطخحلا تقت تقترا فيك انم دق ام لك نم حضاوو

 « ةرخآلاو ايندلا ىف مهحالفو مهلاك هي هيف امل مداشرإ و سانلا ظعو ىلإ تلوحت
 تذخأ امك « ةحوتفملا بوعشلا ىلع ةدايسلا عاستاب عستت اهنيدانم تذخأ دقو

 )١( نبا ىف ىفترملا فيرشلا ةمجرت رظنا ١ )4( ىابموي ةعبط) .لاجرلا باتك (
 .؟89 61979 ص 0046 ىعفايلل نانحلا ةأرم عجارو «ناكلخ

 في رشلل لي زتلا قئاقح نم سماحلا ءزحلا (ه ) . ؟هال/ م داعلا نبال بهذلا تارذشو

 . 1517 ص ( فجننلا ةنبط ) ىضرلا ( ونهكل ةعبط ) لادتعالا نازيم (؟)
 ( دادغب عبط ) ةيوبنلا راثآلا تازاجم () . 0
 4١. 2151 ص (داآ ريح ةعط) الا اس 6

 .441/4(سيراب ةعبط)بهذلا جورم () . 1/4



 له

 اهنمو ٠ برحلاو داهحلاب لصتي ام اهنم « ةريثك ًابعش نامع ةئتف ذنم بعشتت
 نم نييشرقلا هموصخو ىلع نيب .ةضراعتملا ةيسايسلا ءارالا ىف ةرظانملاب لصتي ام
 نم دمتست كلذ لك ى ىهو . ىرخأ ةهج نم جراوحلا نيبو هنيب مث ةهج
 ءاهبلا تاذ بيلاسألا دمتستو ىناعملا دمتست « هئيداحأو لوسرلا ةباطخو نآرقلا

 . قنورلاو

 ةباتكلا

 هللا ىلْض لوسرلا ىلع تلزن ةيآ لوأ ذنم اهلضسفو ةباتكلاب مالسإلا هن

 نم ناسنإلا قساخ «قلخ ىذلا كبر مسابإ 'ًأرقا ) : هنأش "لحج لاقف ؛ ملسو هيلع

 مامت نمو . ( ملعي ملام ناسنإلا ملع« ملقلاب لع ىذلا مركألا كب روأرقا « قلع

 ىف تانكلابو ( تورطت امو ملقلاو ن ): : ىلاعت هلوق ف ملقلاب مسقلا هيونتلا اذه

 نآرقلا ىف د درو . (روشنم "قر ىف روطسم باتكو رودطلاو ) : هناحبس هلوق

 نآرق وه لب ) : ىلاعتو كرابت هلوق لثم ىف فحصلاو ساطرقلاو حوالا تاملك

 ىسوم هب ءاج ىذلا باتكلا لزنأ نم "لق ) : هلوقو « (ظوفحم حول ىف ديجم

 ًافحص ولتي هللا نم ”لوسر ) :هلوقو ( "سيطارق هنولعجت سانلل ىدهو ًارون
 . ( ةرهطم

 هارتل ىتح « هباحصأ نيب ةباتكلا رشن ىلع ًادهاج مالسلا هيلع لوسرلا لمسو

 17 ةئيدملا نايبص نم ”ةرشع ةباتكلا اوقذح نمم شيرق ىرسأ ضعب ءادف لعجب

 اهيأ اي ) :هناطلس زرع لوقي « تالماعملا ىف اهمادختساىلع نآرقلا ٌثح دقو

 لدعلاببتاك منيب بتكيلو هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب م ةنيادست اذإ اونمآ نيذلا
 7 قطاةلغ ىذلال لم" هلو بتكيلف هللا هاا ب نأ بتاك ب أي الو

 ةباحصلا ناك دقف « هملعتو نآرةلا رشن ىلإ ةليسولا ىه تناك كش ريغ نمو
2 

 .٠ هوظفحتي ىبح 6 هنوبتكي

 .ا6١ ص اق ١ جدعس نبا تاقبط ) ١(



 ل

 ىدب نيب  انمدق اك  .هتايآ نوبتكي باّتكلا نم ةعامج كانه ناكو
 ديزو بعك نب ّىب أو بلاط ىلأ نب ىلعو نافع نب ناهع لثم نم لوسرلا
 ةيواعمو صاعلا نب ديعس نب دلاخ هجئاوح ىف هل بتكي ناكو . تباث نبا

 « ريمن نب نيصحلاو ةبعش نب ةريغملا سانلا نيب ام بتكي ناكو , نايفس ىنأ نبا
 ةبقع 'نب ءالعلاو مقرألا نب هللادبع مههايمو مهلئابق ىف مهْنيِب بتكي ناك اك
 اذإ لوسرلا باتتك نم بتاك لك فلخي عيبرلا نب ةلظنح ناكو . ىررصضسدلا
 . 237 بتاكلا بقل هيلع بلغف « باغ

 قاطن ىلع مدِخَسْسْلت رصعلا اذه ذنم تذخأ ةباتكلا نأ هلك كلذ ىعمو
 مهنالءاعم ىف نيملسملا مهم ام لك ةباتك ىف لب « بسحف نآرقلا ةباتك ىف ال عساو
 « هدوهعو هقيثاوم عيمج ىف اهمدختسي مالسلا هيلع لوسرلا ناكو . مهدوقعو
 بدألاو خيراتلاو ثيدحلا بتك ظتكتو «هدعب نم نودشارلا ءافلحلا ناك كلذكو
 ناسل ىلع ناك امو لوسرلا ناسل ىلع ناك ام اهنم ءاوس « قيئاوملاو دوهعلا هذه
 ةفئاط عمجي نأ ىدابآ رديحلا هللا ديمح .دمحم عاطتسا دقو . هئافلخ
 ةفالكلاو ىوبنلا دهعلا ىف ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم » اهامس اهم ةمخض
 هيلإ قرسي ال امم اهروهمجو اهب ةقثلا رادقم نع ثحبب اهل مدق دقو « ةدشارلا

 نيرجاهملا نيب ةنيدملا لزن نيح لوسرلا هبتك ىذلا باتكلاب حئتفت ىهو . كشلا
 هذه ةيمهأ نيبنل باتكلا اذه دنع اليلق فقنو . اهب نيميقملا دوهيلاو راصنألاو
 لمحي رثنلا اذه ذخأ دقف « برعلا دنع ىناتكلا رينلل اهريوطت ىدمو قئائولا
 هدودحو فينحلا نيدلا ميلاعتنم هيف ىوطمي امو ةديدخلا مالسإلا-ةلود عيرشت
 ةدحاو ةمأ » : بري لهأ عيمج نأ باتكلا اذه ىف اناقلي ام ”لوأو . هضئارفو

 طبترت امنإو ةليبقلا ف ةفورعملا بسنلا طباورب طبترت ال ةمأ ىهو « سانلا نود نم
 نم وأ اهنماهياع ىغُبَي نم لك دض نواعتت نأ ةمآلاهذه ىلعو .. نيدلا طباورب

 ةرصنو راكبا ةيامح لفكت اك مالسلا ٌىدابم اهلخاد ىف لفكت نأو « اهريغ
 ةمأ ىهو . مثأو ملظ نم الإ ةوسألاو ةرصنلا هل اهنيد ريغ نم اهعبت نمو . مولظملا

 (بلحلاةعبط) ىرايشهجلل باتكلاو ءارزولا )١(
 ص ١7 .



 ل

 راجتشا وأ ثدح لكوفالتخا لك هلوسر ىلإو هيلإ ”دّري" ىذلا هللا ناطلس اهولعي
 . هش فاخي

 طبرت ىلا تاقالعلاو ةيمالسإلا ةعامجلا نيوكت انيري هلك كلذب باتكلاو
 « ءالولاو ةيدلا عفدك رئاشعلا لخاد ىف تاقالعلا هذه حضوب وهو ءاهدارفأ نيب
 « هلوسرو هللا اهيلع فرششي" ىلا ىربكلا ةعامجلا ءاضعأ نيب تاقالعلا حضوي اك

 وعدي ام لك حبصأ ثيحب « ًاديدش ًاقيثوت نيدلا طباور اهنقّثو تاقالع ىهو

 «ةيلبقلا قراوفلا ىغلُي ىذلا «ديدحلا ىنيدلا روتسدلا اذه ىلإ هدرم راجتشا ىلإ
 هللا ىلإ هدري لب « رأثلاب ذخألا قح سانلل عدي الو « ةاواسملاو لدعلا مقيو

 . لتقلا ريغو لتقلا ىف لثملاب لداعب اع لب ًارأث رحي رأث الف « هلوسرو

 شيرق نيبو هنيب لوسرلا اهبتك ىلا ةدهاعملا أرقنف قئاثولا كلت ىف ىضمبو
 ةمذ « نينس رشع سانلا نع برحلا عُضو ىلع تّصَن ىو '١ةيبي دخلا ماع
 نأ بحأ نمو هلخد هدنهنعو دمحم دنقع ف لخدي نأ َنِح أ نم هنأو »ثكنتال

 رييخ دوم ىلإ هباتك ثالذ دعب أرقنو . (هيف لخد هدو شيرق دقع ىف لخدي

 « هتلاسرب قيدصتلاو مالسإلا ىلإ مهوب كواملا ىلإ هبتك ىلاوتتو . املاومأ ة ةمسق 6

 . رصم بحاص سدقوقملاو مورلا كلم لقرهو ةشبحلا كلم ىشاجنلا هاعد نمي
 نم ةريزخلا قرش ةالوو اهئارمأو ماشلا ةفقاسأ ىلإ بتكي كولملا ىلإ بتكي اكو
 هتدهاعم اناقلتو . اهسفن لئابقلالإبتكي دقو . اهيبونج :كلذكو « ىرسك لبق

 اهتيشاحو نارجنلو :٠ لوقي مث جارخ نم مهيلع ام نئيبي اهيفو ؛'”نارجن لهأ عم
 مده مياغ مهلمو موسفنأو مهاومأ ىلع هللا لوسر ىبنلا دمحم ةمذو هللا راو

 فقس ريغي الو . ريثكوأ ليلق نم مهيديأ تحت ام لكو مهعبيبو مهريشعو
 ةيد مهيلع سيلو . هتناهك نم نهاك الو هتينابهر نم بهار الو هتسيفقسأ نم

 سول ظمالو نمط زيغ قيصتلا مهد نقع مهْنم لأس نمو . .. ةيلهاج مد'الو

 دالبلا لهأ ىلإ اهابتك ىبلا رمعو ركب ىلأ بتك تناك باتكلا اذه ىده ىلعو

 ىف مهارامإ ىلع مهاقبأ نيذلا ءارمألا ىلإ هدوهع كلذ دعب اناقلتو . ةحوتفملا

 )١( ص ( رشنلاو ىوبنلا دهعلا ىف ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم ١ .

 نص ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم (8) . ةمج رثلاو فيلأتلا ةنحل مبط ) ةدشارلا ةفالحلاو ٠١م .



 لش

 ىف سانلا ميلعتل مهب لسري ناك نم ىلإ هدوهع اناقلت اك « نهلا ىفو لئابقلا

 دقو « ةاكزلا نم مم هوذخأي نأ ىغبني امو ٠ مهيد ”نوئش ةريزحلا قافآ

 ىلإ ''0هباتك دوهعلا هذه روصي ام ريخ نمو . مهئارمأ ضعب ىلإ كلذب لسري

 مههقفي و نآرقلا سانلا ملعي نأو قحلاب ذخألاو هللا ىوقتب هرمأي هيفو « نهلاب هلماع

 سادقملا هتيب ىلإ جحلا نم مهيلع ضرف“ امو هيهاوذو نيدلا رماوأ مهملعي اك هيف
 ماعنألاو راعلاو عورزلا ىلع اهدودح هل مسريو تاقدصلا ءاتيإو : ةالصلا نمو

 . هل ريخ وهف ًاريخ داز نم نأو مانغألاو

 دوت تحس 3[ لوبا ده ىلع ةباتكلا تعستا وحنلا اذه ىلعو

 « امتداعسو ةيمالسإلا ةعامجلا حالصل هماقأ ام لكو : فينحلا نيدلا ملاعت

 هللا ةمذ قو هئاول ىف نولخدي نه ةلماعم ىف ةيناسنإ ناعم نم هضرف ام لكو

 .هدقعو

 « برعلا نم ريثك دتريو . لوسرلا ةفالخ ديلاقم قيدصلا ركب وبأ ىلوتيو
 ىلإ هيف سانلا وعدي حوتفم باتكب اهنداق عم ثعبيو شورحلا مث دنجيف
 «.هيلع نيعأو هنم لبق“ ًاحاص لمعو ًفكو باجتسا نم نأو هللا نيدب ماصتعالا

 دانجألا ءارمأل دهعب ثاذ عبتأو . قحاب رقي“ ىبح لتوقو هللا زجسعني نلف ىلأ نمو

 . لوقلا نيلو ةبحصلا نسح ىف نيملسملاب اوصوتسي نأو ىناعملا هذه سفن هنمض
 « حوتفلا ىلإ اهئارمأب دانجألا لوحتتو . عدصلا بئر ىبح مهعم لسارتي لاز امو
 اذه ذنم هل اناقلتو : «")ديلولا نب دلاحل بتك ام وحن ىلع ًامصان مل بتكيف

 دالبلا ىف دانجألا ءاسؤر ىلإ اهب 57 ناك ةفلتحم دوهعو تاباتك خيراتلا
 تلمعتسا ىلإ ١ : لوقي هيفو : رمعل هدو هبتك ام رخآ ناكو . 00

 راج نإو هيف فأرو هب ىملع كلذف 0 رب نإف باطخلا نب رمع يلع م

 ماعيسو بستكا ام .ئرما لكلو . تدرأ ريخلاو . بيغلاب ىل مع الف لدبو
 ه 22

 ب ٠ نوبلشتي بلممدم ىأ اوملظ نيذلا

 دلب لك عمو ٠ رصمو ماشلاو ناريإ حوتف هدهع ىف تمتف ء رمع ىلوو
 .٠ 3 0 6 رو عه ردع

 ىبب ال رمع ناكو « دوهعلاو دوقعلا اهلهال نوبتكي دانجألا ءارمأ ناك حتفت

 )١( ص ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم 300205٠4 ) ١( ص ةيسايسلا قئاثولا ةعوم# 58 .



 لفي

 شويبأبا ميظنتو برحاب لصتي ايف ءاوس « رمألا نم ميتا لك قف مجاسارم نع
 لهأل هدّهعو  دوهع نم ملىطلعيأ امو ةحوتفملا دالبلا لهأ ةلماعع لصتي امفوأ

 : ١ لوقي هيفو ءرووشم عضوملا اذه ريغ ى هيلإ انرشأ ىذلا ( سدقملا تيب ) ايليإ

 مهاطعأ : نامألا نم ايليإ لهأ نينمؤمل ريمأ رمع هللا دبع ئطعأ ام اذهو

 هنأ :اهللم رئاس اهثيربو اهميقسو مهنابئاصو مهسئانكلو مهاومأو موسفنأل ًانامأ

 مهبيلص نم الو اهزبيح نمالو اهنمُص سقت الوم دهن“ الو م نكستال

 نكسي الو « مهنم دحأ راضي الو مهني د ىلع نوهركُي الو «مارمأ نيح ىش نمالو

 ىف ام ىلعو .. ةيزحلا اوطعي نأ ايليإ لهأ ىلعو . دوهيلا نم دحأ مهعم ايليإب

 حضاوو . « نينمؤملا ةمذو ءافلحلا ةمذو هلوسر ةمذو هللا دهع باتكلا اذه

 ىراصنل ملص هيلع هللا ىلص لوشرلا دهع .دهعلا اذه قى مسرت رم نأ

 مهلتسي ناك هدوهع ىف لوسرلا عينص مهلتسي ناك ام وحن ىلعو . نارجن

 ىف هنع رثأأ ام ريخ نمو « ناسحإب مهلماعبو: سانلا ةسايس ىف :ةتالول ها

 ى ىضحت ىهو « ةرصبلا ىلع هيلو ىرعشألا ىبوم ىلأ ىلإ هتلاسر بناحلا اذه

 : 7 وحنلا اذه ىلع نييبتلاو نايبلا

 « ةعبتم ةننسو ةمكح ةضيرف ءاضقلا نإف دعب امأ . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ى سانلا نيب مآ . هل ذافنال نحب ملكت عقنيال هنإف «كيلإ ىل'د' أ اذإ مهفاق

 نم فيعض فاخي الو « كفئيسح فق فيرش عمطيال ىح «كهجوو كسلجم

 نيملسملا نيب زئاج حلصلاو . ركنأ نم ىلع نيهلاو « عدا نم ىلعةئيبلا . كرر

 تعجارف سمألاب هتيضق ”ءاضق كّدعنمب الو . ًامارح ل حأ أ وأ الالح مرح ًاحلصالإ

 « ميدق قحلا نإف « قحلا ىلإ هنع عجرت نأ « كدشرل هيف تيدلهو « كسفن هيف
 ى جلجلتي ام دنع مهفلا مهفلا . لطابلا ف ىداقلا نم ريخ قحلا ”ةعجازمو

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ةنس ىف الو هللا باتك ىف كغلبي مل امم « كردص

 هللا ىلإ اهبحأ ىلإ دبعا م« كلذادعرومألا ٍسقو  هابشألاو ”لاثمألا فرعا

 نإف «هيلإ ىبّني ًادمأ ةئيب وأ ًايئاغ اًنقح ىعدملل ”لعجاو . ىرت اف قحلاب اههبشأو

 كشلل ىتأ كلذ نإف ؛ ء ءاضقلا هيلع تهّنجو الإو « هقحب هل تذخأ هتتيب رضحأ

 . اهدمي ابو 8/5 نييبتلاو نايبلا (؟ ) . 11/8 س ةيسايسلا قئاثولا ةمومجم )02



 ليفت

 ىف ًادواجم الإ .ضعب ىلع مهضعب ”لودنع نوملسملا .رذعلا ىف غلبأو ىمعلل ىلجأو
 ىلوت دق هللا نإف «ةبارق وأ ءالو ىف '”ًانينظ وأ روز ةداهش هيلع ًابرجم وأ دمح
 ىذأتلاو رجضلاو ”قلقلاو كابا م“ نامئرألاو تانسيبلاب مكذع أر دو ء رئارسلا مكنم

 سمعو رجالا مشا حرر ىلا هقحلا نطاوم ىف مولا ركذتلاو مريانلاب
 هسفن ىلع واو « ىلاعتو كرابت هللا نيبو هنيب اهف هتين صلخم يلف تع لاا
 كلذ فال هنم هللا عي امب سانلل ني زت نمو « سانلا نيبو هنيب ام هللا هفدكيأ
 . « كيلع مالسلاو . هلعف ىدبأو هردتس هللا كتته

 ضاق ريغ وأ ًايضاق مكاحلا هيلع نوكي نأ ىغبني ايف ةمهم ةقيثو ةلاسرلاو
 قعضأ اهبف عضي رمعو . ةاواسملا مدق ىلع اهدارفأ عيمج ةلماعمو هتيعرب قفرلا نم

 نم مامأ ًاعساو بابلا حتفي و « نيمصاختملا نيب مل فو ءاعدالا ىف رظنلا

 ثبلي امو . هيف عجري نأ هئاضق أطخ نيبتيو ةيعرلا نوئتش نم نأش ىف ىضقي
 ةنسلاو باتكلا ىهو « هماكحأ ىق اهنع ردصي ىلا لوصألا ماجا عضي نأ

 ىعدملل لعجيو . سايقلا ىلع ًادمتعم هيأرب دهتجا مكحلا هل رينسي ام امهيف دجي ملنإف
 هتلادع ىنتنست نأالإ الا دع نوكي نأ ملسملا ف لصألا نإ لوقيو . هيلإ ىهتني ًادمأ

 ل ضاق ريغ وأ ًايضاق مكاحلل حضويو ٠ . هتداهش حصت الف

 ًاروتسد دمعت هدعب نم ةفيلخلل !"٠ ةيصو كرت دقو . ملل ركنتيالو مهب ىذأتي الف
 ىغبني امو ةمذلا لهأ مكح وأ نيملسملا مكحب لصتي اهف ء ءاوس م

 . قفرلا نم هاو خشب نأ

 ىف اًنيساسأ اءزج ةباتكلا حبصت ىحر مع دهع ىلإ لصن ال اننأ قحلا ىفو
 ةمذلا لهأو نيملسملل هتمس ام لكو اههلاعت لك نمضتت ىبحو « ةلودلا لامعأ
 لصتي ام لكو مئانغلا ةمسقو جارخلا ىف ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاقالعلا نم
 « ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا مهلتسي هلك كلذ ىف رمعو . ةحوتفملا بوعشلا ىف ةمظنألاب
 دهجي كلذ ايانث ى وهو « عدتيو رمأ نم ذخأي ام لك ىف هباحصأ ريشتسيو
 رصصعلا ق تيقر ةباتكلا نإ كلذ دعب انلق اذإف . هباحصأ داهمجال بابلا حتفيو

 2 ت”دسج ىتلا ةيسايسلا تاجاحلا لك تءسو ذإ . نيلاغم نكن مل ًاديعب انيقر

 )١( نييبتلاو نايبلا (؟ ) . امهتم : انينظ 42/5 .
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 . قوقح نم ةحرتفملا بوعشلاو نيبراحلا نيملسملل ىطمعأأ ام لكو

 مهيلع نوبلغي نمل مهدوهع نوبتكي نامع دهع ىف روغتلا وحتاف ىضم دقو'

 « ركب أ رم دهعق دوهعلا تمسراعب نيدتّقم برح نود مهعاط ىف نولخدي وأ

 ترتكف "ىلع هفلخو . ملسلاو برحلا ىف هتالو ىلإ ًانايحأ بتكي نامع ناكو

 مهأ نمو ٠ هيلع نيجراحلا نيبو هنيب ةفلتحم ت ابتاكم ىلإ هبورح مكحب ةج ةجاحلا
 م. » و

 5 ةيواعم نيبو هنيب مكحتلا ١١" ةقيثو ذئنيح بتك ام

 ء رصعلا اذه ىف ًاعساو ًاروطت تروطت ةباتكلا نأ هلك كلذ نم حضاوو

 مالسإلا لبق دهع اهب برعلل نكي مل ىلاو اهتلوانت ىلا تاعوضوملا تددعت دقف

 تماق ىلا ةديدخلا مظنلا عومجم لمحت تذخأ ذإ « ةيوبنلا هبحاص .ةلاسرو

 لمحتل اهللذ ىذلا وه مالسلا هياع لوسرلا ناكو . ةديتعلا مالسإلا ةلود اهيلع

 هفافلخو ةحوتفملا دالبلل مهدوهع ىف شويحلا داوق اهيلع هفلخو . مظنلا هذه

 تاجاحو ةهج نم نيملسملا تاجاح نيبو اهنيب اوقباطو مظنلا هذه اولّصف نيذلا

 ذإ ىّلعملا حادقلا كلذ ىف مي نم رمعلو «ىزخأ ةهج نم مييلع اوباغ نم

 ناك ام لك ىباتكلا رشلالاتي نأ ىلع ةالولا ىلإو حوتفلا ىف ةريثكلا هبتك تدعاس

 . ضوبو روطت نم نيدشارلا ءافلحلا نمز هرظتني

 / . 158١ ص ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم ) ١(





 ىناثلا باتكلا

 ةيمأ ىب رصع ىف





 لوألا لصفلا

 ىومألا رعشلا زكارم

 ةكمو ةنيدملا

 نيمهم نيزكرم ةكمو ةنيدملا حبصت ىح ةيمأ ىب رصع ىلإ لصن ال
 تدقف ةنيدملا تناك اذإو ءااعساو ًارضحت رّكضحتت تحف < رعشلا زكاره نم
 دهع ىف ةفوكلا ىلإ ةفالحلا اهلع تلوحت ذإ « ةيسايسلا اهتيمهأ رصعلا اذه ىف
 تلظ انك « ىنيدلا ثارتلاب ظفتحت تلظ اهنإف ةيواعم ذنم قشمد ىلإ مث "ىلع
 ةفلتم لماوع كلذل تأيهو . ةثامدو ةقر ىبرعلا عمتجملا فئاوط رثكأل ًرسقتسم
 لب « رضحتلاىلإ اهب تعرسأ ةريثك ةيبنجأ رصانع نم اهلخدامو عساولا ءارثلا نم

 مهتانبأل نولوألا ةباحصلا اهيف هفلخ ام: ىلإ هعجرفءارثلا امأ « غلابلا فرتلا ىلإ
 « رهاوجلاو ةضفلاو بهذلا لومّسحب اهيلإ اوعجر دقف.« حوتفلا نم اهوبلج لاومأ نم
 نوصملا هذج ةملخ لع ىلع ماو «(١١اهتفرخزو اهليمجت ىف اوغلابو روصقلا اونتباو
 نع ىوريل ىبح « ةطرفم ةرثك ًاريثك ناكو « هوبلتجا ىذلا ىنجألا ' قيقرلا

 رمع نود نأ ذنمو . "١ةمأو دبع فلأ هدحو فّدتخ هنأ الثم ماوتعلا نب ريبزلا
 نوقدُخُي نويومألا ناكو « ةريثكلا تايطعألا اهلهأل ضرمفي ناك نيواودلا

 . ةقالخلا ىف ريكفتلا نع مهوفرصي ىتح « مل ءاضرتسا «(؟!ةقادغإ مهيلع
 ةريصق ةرتف الإ ءةعد ةشيع رصعلا اذه ىف ةنيدملا شيعت نأل دعأ كلذ لك

 اذه نمت تعفد دقو « ةيواعم نب ديزي ىلع اهيف تضقتنا . ىلا ةرتفلا ىه

 *08/9 ٍوقعيلاو ١١07 ص ىرخفلا (9) ١ ةعبط ) ىدوعسما بهذلا جورم رظنا )١(
 . . ؟؟/9 ىناغألاو . 7٠4/4 :( سيراب

 . 1 ردصملا.سفن (؟)
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 ةباحس ناك كلذ نأكو « ةرجهلل #5 ةنس ةرحلا ةعقوم ىف ًاظهاب ضاقتنالا

 ةايحلا وفص لإ تدلخةباحسلا كلت عاشقنادرجمبف ءصعلا اذهل اهلامس ىف ةضراع

 أرقنو ١ ةسايسلا تبّتجت دقف « ءىش ميعنلا» وفصلا اذه اهيلع رثكعي ملو , اهميعنو
 ءاسنو الاجر نيلفار 2'١ةفلتخلا ماعطلا ناولأب نومعني مهدجنف اهلهأ رابخأ ىف
 ىف ةصاخ ءاسنلا غلابو «'"هروطعلاو بيطلا عاونأو '”ةيريرحلا بايثلا ف
 , 299 رهاوجلاو ىلحلا فونص ذاختا

 ' ىذلا لطاعلا بابشلا فرتملا رضحتملا عمتجملا اذه ىف رثكي نأ ىعيبطو
 قيقرلا هل مادق ام ناعرسو « ءىرب ول ىف ليوطلا هغارف تاقوأ عطقي نأ ديري
 ثدحتسا ةيانع « ةغلاب ةيانع ءانغلاب ىلع ذإ « وهللا اذه نم ديري ام ىنجألا

 تاوصألل ةيلات ىناغألا باتك ىف اهمقر أرقن ىتلا ةيبرعلا ءانغلا ةيرظن اهئانثأ ىف
 لوألا ليقثلا ىه « بورض ةتس اهولعج دقو « راودألا مويلا لوقن انك وأ

 ىرتجسم اوزيمو © جرسلاو لمرلا فيفخو لمترلاو ليقثلا فيفخو ىناثلا ليقثلاو
 ليقث فيفخو ىطسولاب لوأ ليقث : الثم اولاقف ٠ عباصألا بسحب اهيف توصلا

 . رصنبلاب لمر فيفخو ةبانيسلاب
 ًارثأت ترثأت اهنأ دكؤي ىبنجألا قيقرلا ىديأ ىلع ةيرظنلا هذه ”لاّمكاو

 نيشغملا رابك نإف ضارتفا ةلأسم ةلأسملا تسيلو « سرفلاو مورلا ناحلأب ًاعساو

 مهتانغ بناحي ىبرافلا ءانغلا نونغي اوناك مهنأ مهلع رئوي ةنيدملا ىف نيلوألا

 هنأ ىلع . '"'مورلا ناحلأ ملعتيف ماشلا لإ "صتخّششسي نم كانه ناكو ء1*' ىرعلا
 بناجألان ع القن تلقُد ىلرعلا ءانغلا اذه ةيرظن نأ كلذ نم نظن ال نأ ىغبني
 دكؤي امو . ةلقتسم ةيبرع ةروص ىف توتسا اهكلو « مهتاتغب ترثأت دقف

 اودلو ىنجنألا قيقرلا نم اهيلع اوماق نم نأو ةيبرع اعيمجاهتاحلطصم نأ كلذ
 اوأدبي نأ ةداعلا تناكو . ىسرافلا ًاطيشن ادع ام « ًاعيمج بيلا دالب ىف

 ا . 995/4 (ابروأ ةعيط ) دمس نبا )١(
 « 58/١ ( بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (ه) ١؟/؟ قاغألاو عمج/ج ذمس نيا (؟)

 1 .. 59/١ ىناغألاو ؟784 ص راغملاو
 . مىزر فاغأ (1) . ولو قاغأ ()
 « ؟الم[م ىتاغأو م4م/م دعم نيا (24)
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 مهءانغ امهنع اوذخأيف مورلا» سرفلا دالب ىلإ اولحري مث « ىبرعلا ءانغلاب «
 تاللآلا رثكأ نأ معزن ام ىلع لدي امو . برعلا ءانغ ىف هناحلأ اولخ'دّيو

 بيضقلاو رهزملاو جْننّصلا لثم ميدق رصعلا اذه ىف اهركذ ددرتي ىتلا ةيقيسوملا

 ىلهاحلارصعلا ف تفردع روبمطلاو دوعلا تالآ ىتحو « رامزملاو لبطلاو ّفدلاو .

 « ةعساو ةضبم ءانغلا نفب رصعلا اذه ىف ةنيدملا تضهن لاح لك ىلع

 ًاعيمج نيتدلبلا نإ انلق اذإ ولغن الو ؛ ليلق دعب ىرتس انك ةكم كلذ ىف اهتكراشو

 لبقأ دقو . اهاتئدحتسا ىلاهتيرظنلهفيضت ىك ةيلاتلاروصعلا اليلقالإ ايقنت مل
 مهصاخو مهتماع كلذ ىف كرتشي « ًاديدش الابقإ ءانغلا اذه ىلع ةنيدملا لهأ
 تاوصأ زيزعلا دبع م !مبتاضقو !' 'مداهزو مدار

 قدنفي هبشأ هراد لغج "نم مهفارشأ نم ناكو . ("' يهل هترامإ ف اهب ىذغت

 سانلا دّصَنقو رفعج نب هللا دبع نع روثأم وه ام وحن ىلع « تاينغملاو نينغملل

 تاينغملا نم نوريثك رادلا هذه ف جرخت دقو 20 ءانغلا ناولأ اهب نوعمسي هرادل

 . نيبرطملا نينغملاو

 لوأ وهو سُنيوُط رصعلا اذه ىف ةنيدملاب اورهمشا نيذلا نينغملا رابك نمو

 ء ""”مالسإلا ىف لتمّررلاو جّرهلا عنص نم لوأو '*0نقتملا ءانغلا اهب ىنغت نم

 (') ىبرعلا ءانغلا ىلإ سرفلا ناحل اولقن نمم وهو رفعج نبا ىلوم رشاخ بئاس

 درطعو ىئاطلا كلامو ةشئاع نباو « عّزانم ريغ ءاذغلا ىف مهمامإ وهو دبْعسو

 . اهباحصأ ىلإ اهتبُدسنو ىناغألاو ءانغلا ف باتكلوأ هيلإ بَحسْندِبو بتاكلا سنويو
 . ءاقرزلا ةماالسو 1 ابحو سلا ةعالتسو ةليضو هالك ةرعشايتفملا روكأ نمو

 دفي عامسلل ةصصخم رود كانه تناك هنأ فرعن نأ فيرطلا نم لعلو

 . ؟؟/م لاغأ (5) 5: /هع جو 5مم فاغأ ينل

 .مدو/و فاغأ (:) . م/م فاغأ (؟)

 . م/م قاغأ () . مه. فاغأ (+)

 .5808/9 ىدوعل /' (:)
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 صقيو « ''تارشع هيناغأ ىف مهنم جرفلاوبأ دلعي و ٠ تاينغملاو نينغملاب
 نم ةنيدملا ىف ءانغلا باصأ ام اهنم فرعن « رادلا هذه نع ةريثك ًارابخأ انيلع
 رخآلاو ©ةريبكلا تاقوحلاب بوحصملا ءانغلا نونغتي اوناكذإ ءراهدزاو َُف
 ةليمج تناكو . '١ةريثكلا ةيقيسوملا تالآلا ىلع برضلاو صقرلاب بوحصملا
 « طقف ةنيدملا ىف ال تاينغملاو نينغملا رهشأ مضي ريبك ضارعتساب موقت ًانايحأ
 نم مخض ناجرهم ف تجرخف جحلا تدارأ اهنإ لاقتيو ء'5ةكم ىف ًاضيأ لب
 .*ةنيق نيسمخو ًاينغم نيرشع وحن ”م'ض تاينغملاو نينغملا

 « هيقرتو هينمنت ءانغلا نفل رصعلا اذه ى ةنيدملا تشاع وحنلا اذه ىلعو
 هب ذخأ الو « رضحتو روطتو لوحت نم اهعمتجم باصأ امل زمر وه امنإ هنيقرو
 بامصأو نييليفطلا نم ريثك عمتجملا اذه ىف ىتنلي ناكو . ميعنلاو هفرلا بابسأ نم
 هيرصاعم كاحضإ ىف ًارهام ناكو «بعشأ مهْنيِب نم روشاو « ريدنتلاو ةهاكفلا
 بدألا بتك حفطتتو . هتاكرحو هتاراشإب ًاضيأ لب ٠ بسحف هرداونو هتكنبال
 ,("0هتاهاكفو هتاباعدب

 ىلعنلمعو فئراظلاو هيف حرملا ”ن'دنقءاسنلا نمتاريثك عمتجملا اذه ىف علو
 مجرت دقو « نيسحلا تنب ةنئيتكُم ةديسلا نهنيب نم ركذن « قاوذألابيذمم
 اهذخأو اهراقوو اهءاهبو اهلامج اهيف روص ,"7ةمجرت هيناغأ ىف جرفلا وبأ اف

 هيف اهن"دلقي ءاسنلا تناك اهرعش ةّسسسلِب فيفصتب تفرع اهنإ ىتح ةنيزلا بابسأب
 ناك ام ًاريثكو «ةحازم ةفيرظ تناكو . اهتسممج ىف اهيكاجي نم لاجرلانم ناك لب
 نينغملو لاجرلل اهسلاجم ىف حسنت تناكو . اهكاحضإل بعشأ اهيلإ فلتخي
 . مهنيب لضافت تناك ام ًاريثكو « ءارعشللو تاينغملاو

 هلهأ حرمي ىك بابسألا لك هل تلمتكا رضحتم عمتجم ءازإب نذإ نحن
 مهفن نآلا انلعلو . بذهملا قارلا قوذلاو ةباعدلاو ءانغلا هماوق حرم « ًائيرب ًاحرم

) 
 ىماسلاة عبط ) ىفاغألا ىف هتمج رت رظنا (1) . اهدمب امو

 )١( فاغأ ١85/4

 ملا . اا ع ارح قاغأ (؟) .
 ١019/١4 ( ىساسلا ةعبط) ىناغأ (7) . جرم فاغأ (؟)
 . اهدعب امو .مدد/م ءهدممر/م فاغأ (:)
 . م.ور/م قاغأ (ه)
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 نم هريغو وه ريبزلا نبا هافن نيح عمتجملا اذه قارف ىلع ىومألا ةفيطتق ىلأ نزح

 نيرا روب رح يي أ عا قشمد لإ نييومألا

 2 ىضرألا هسودرف نم: دردط هنأك سحن ىبح رعشلا اذه ارقنالو . قشمد

 : 2 'لوقي :( ١١لَق

 نورْبَج باوبأنم بلقلا لإ ىَهْشَأ امهنيب َُمَجلاَف ُلْخّنلاف ٌرْصَقلا ع
 : ("”لوقيو

 مانأ داكأ امف ريفّرو رباثتكاب هّلك ليللا ٌمطقأ

 ىف ةئينهلا ةايحلا ىلع هتفل لب هنينحو هسح ةقر روصت 27 ةريثك راعشأ ىلإ

 . عوجرلا ىف هل نذأيو هنع وفعي ريبزلا نبا لعج امم « هسأر طقسم
 ةضبم ةنيدملا ىف رعشلا ضب حرملاو ءانغلاب رخز ىذلا قيقرلا وحلا اذه ىو

 رجاه نممو راصنألا نم ةريثك رصانع ةضهنلا هذه ىلع تنواعت دقو . ةعساو

 . اًمات ابرعت مهمانبأو ىلاوملا نم مهتدلب ىف بارعت نممو مهريغو شيرق نم مهلإ

 0 مجري جرفلا ابأ دجي ثيح ىناغألا باتك ىلإ عجري نأ كىراقلا عيطتسيو

 نمحبلا دبع راصنألا نم هل مجرت نممو « رصعلا اذه ةئيدملا ءارعش نم ةرماغ

 نب صوحألاو نمحرلا دبع نب ىِرّسلاو ريشب نب نامعنلاو ديعسهنباو ناسح نبا

 نب نسحلا نب هللا دبعو مكلا نب نمحرلا دبعل شيرق نم مجرتو « دمحم

 نب هللا دبع نب نيسحلاو ريبزلا نب رفعجو بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا

 ةورعنيرووشملا نيييقفلا مهسافلح نموجرتو « بلطملا دبعنب سابعلا نب هللا ديبع
 ا . ةمرسه نباو ةاطرأ نبا م 0 نبهللا دبعنب هللا ديبعو ةئياذأ" نبا

 ناكو « ىئاستلا راسي نب ليعامسإ هوخأو تاوهش ىبوم ىلاوملا نم مل مجرت نمو
 مهرك ذ نو ريثك ءارعشلا ءالؤه ءاروو . ميهاربإو دمحم امه نارعاش نادلو هل

 . ًاضرع جرفلا وأ

 .؟ور/ر فاغأ (؟) 2 ة:/ يتلا ناداعط ) ناغأ ©

 .اهدعيامو ١١/1 فاغألاف هتمجرترظنا (8) 2 «ةنيدملاب صاعلانب ديعس رصق هانع ىذلا رصقلاو
 . قشمد : نوريج . اهب ضرأ : ءاملا
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 بحلا ىف ىرُنِجَسي هروهمج اندجو ءارعشلا ءالؤه رعش ىف أرقن انذخأ اذإو
 انك « ةنيدملا ىف فرتملا بابشلا ةايح هيلإ تعفد « ىعيبط ءىش وهو ؛ لزغلاو

 نب نمحرلا دبع دنع ءاجهلا نم ةيقب تيقب اًنقحو . ديدحلا ءانغلا نف هيلإ عفد
 هذه نكلو «2!)ةفينع ءاجه ةكرعم ارادأ ذإ « قاسح نب نمحرلا دبعو مكحلا
 ىلإ نيحنم رهظت ةليئض ماهس الإ كلذ دعب ىنينت الو « امهب ىهتنت ةكرعملا
 ةيمأ ىب حدمب ءارعشلا ضعب ناك ذإ « حبدملا نم عصأ ةيقب.تيقبو . نيح

 هيخأو ,"9تاوهش ىسومو ''١صوحألا دنع دجن ام وحن ىلع « مهاونل ابلط
 كانه ابلغ نيذللا نينوللا امه اسيل ًاعيمجن ءاج لاو حيدملاو .«*7راسينب ليعامسإ

 هجتي نأ ىغبني نينوللا نيذه نع ثحبي نم نأ قحلا ىفو . ءارعشلاو رعشلا ىلع
 لزغلا رعش شماه ىلع ناطقسي اناكف ةنيدملا ىف امأ «ماشلا ىلإ وأ قارعلا ىلإ هرصبب

 هيف اوعضيل تاينغملاو نونغملا هبلطي ناك ىذلاو ةئيبلا فرتو قفتي ناك ىذلا
 ىف ناك ذإ « ةيوق ةيئانغ عباوطب لزغلا اذه عبط" ث نمو . ةديدخلا مهناغأ
 نأ عيظتسنو . ةيقيسوملا تالآلا ىلح فزعلاو ءانغلاب بحصتت ىاغأ هتقيقح
 نمو فليتكلا ثيح نمو "مكلا ثيح نم ةريثك بناوجف عباوطلا هذه ظحالن
 ؛ةليوط دئاصق ال تاعوطقم هعومجم ىف وهف مكلا ثيح نم امأف ءنزولا ثيح
 ةياكح دنع فقي امنإ ًاردان الإ لالطألا دنع فقي ال فيكلا ثيح نم وهو
 اولام ءارعشلا نإف نزولا ثيح نم امأ « هءازإ رعاشلا رطاوخ ليلحتو بحلا

 نينغملل اوحيتي ىبح ةءوزجلاو ةريصقلا نازوألا ىلإ  ءانغلا ريثأت تحت
 دجن ام ًاريثكو . ةديدج ماغنأو ناحلأنم نوديري ام مهرعش اولسمحي نأ تاينغملاو
 نه ءارعشلا نيب ناكو؛ *'هيلع اهعدقوي ”ةينْغأ ررعاش ىلإ بلطيو آنحل عضي ًاينغم
 رصعلا رخاوأ ىلإ لصن الو '77ةنيتذأ نب ةورع لثم هرعش ىلع ناحألا عضو نسحب
 لوم ديعس ىلأ لثم رعشلا مظن نسحي نم تاينغملاو نينغملا نيب نم دجن ىح
 . ىناغألا بحاص امحل مجرت دقو ٠ ”ستقلا ةمآالسو دئاف

 نم هانفصو ام لك ىف اهعم قباطتت اهاندجو ةكم ىلإ ةنيدملا انكرت اذإو

 . 4 0١م/4 قاغأ (؛) .١؛4؛/1م (ىئاس ).فاغأ )١(
 .7/91١1ىساسلاةحبطو ١ ؟/؟فاغأ (ه) . ؟؛ح// 4و جهال ( بتكلا راد )فاغأ 1600
 .١1و/١ (ىساس ) فاغأ (5) . موهر/م فاغأ (؟)



 ه.١

 رعش عويش نم كلذب لصتا امو ديدخلا ءانغلا نفو ةراضحلاو ةايحلا رهاظم

 دقو « مهئابآ نع بابشلا هثرو عساو ءارث ىف قرغت اهلثم تناكو .لزغلاو بحلا
 رصعلا ىف ةراجتلا لاومأ نم نم مهروجح ىف قى ناك :ان-اوثوو + اريثك مهنع اوثرو

 « انرصع ىف ' .سيوحلا ةانقإر احم ل |هاحلا

 0 قر امو ةيمالسإلا حوتفلا 0 لاومألا هذه ىلإ تفاضناو

 نيواود ى بتاوروتايطعأ
ومالا موف مك امو ةفالملا

 ل 0 نم اعاد ةوي

 . جاتحم لك < كسي اع هلنس لك مويلع ءىقسي جملا ناكو

 ءانب عيتتسا ءارث وهو «ةنيدملا نع ءارثرصعلا اذهىف 1 نكت 1 ةكف

 ًارود اهيف هسفنل ةيواعم ىبب دقو « ءاهبو الامج لاتخت ىلا ةديشملا روصقلا

 كلذ 3 ١١ سرفلا نم نيئاّشب اهل رضحأ اهناولأ فالتخال « طئقرلاب » تبسقل
 عستا هنأ فورعمو .''ىرخألا اهروصق ضعب ءازإ ًاتوهبم فقو جح اذإ ناك

 اهدعتتا نيش يملا "ةياقلا نبع نيل اريك فايت" ن وذلاك نوضقلا ءاق رهف

 حوتفلا ىف ارش نيذلا اهتالو نمو ءافلحلا نم ره ع دقو .2؟)هتفالحلا م

 ىوري ام كلذنم !؟!اهيحاوض ىف راجشألاو ليخنلا سرسغو اهيف نويعلا طابنتساب
 هلماع ىرسقلا دلاخ ىلإ بتكف جحي نأ دارأ هنأ نم كلملا دبع نب ناولس نع

 ( يبث » لصأ ىف ةكرب عنصف ٠ بذعلا ءاملا نمةبعكلا ىلإ انيع هل ىرْدجي" نأ اهيلع

 ىهتنا صاصر نم بصتق ىف مارحلا دجسملا ىلإ ءاملا اهله لاسأو « ةشوقنم ةراجحب
 .2"””مزمزو نكرلا نيب ماخر ةروفان ىف ءاملا بكست ةراوفب

 ىلإ قرغت تذخأ دقل لب: بسحف نويعو روصقو رود ىف ةكم قراغتت مو
 بهذلا فاعص ىف نوب رشيو نولكأي اهلهأ نم رفن اذإف . ميعنلاو فرتلا ىف اهناذآ

 ةاشوملا للحلاو جابيدلاو سدنسلاو زحل تاعطقم نوسبلي رفنو ٠ '''ةضفلاو

 )١( ص . ؟ما/» فاغأ ١١4 قرزألا و 1١/ 44١اهدعب امو .

 ):( (ابروأ ةعبط ) ٍنوقميلا (ه ) .م11/1 فاغأ ٠/501 .
 .ةدكر/و فاغأ (1) . مو /1 قرزألا (؟)
 > ( نجنّتوج ةعبط ) ةبيتق نبال فراعملا (4 )
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 كلذ ىف ءاسنلا غلابو .""0مهنم حوفت روطعلا عاونأو بيطلاو « "نول لك ىلع
 . "9 رهاوخلا فونصو للا ذاختا ىفو هلك

 ضيم ىذلا ىننجألا قيقرلاب - ةنيدملا تظتكا انك  ةكم تظتكاو

 نم ناكو . مهفرت تاودأ لك ريفوتو مهبراشمو مهمعاطم ىف اهلهأ تاجاحب

 اذه باحصأ نيب قيثولا نواعتلا نم ًاب رض سحنو « ءانغلا نف قيقرلا هب ضب ام مهأ

 ناسنإلا ىلإ لّئيخيل ىبح «٠ نوقتلي ًامئاد مهف : ةنيدملا ىف هباحصصأو ةكم ىف نفلا

 نم غلبي. نأ لوا نغم لكو . ىرخألل ةيحاض نيتدلبلا ىدحإ تناك اعأك

 سرفلا ناحلأ نم هفرع نوكي دق امو هقوذ هيف ىدهتسي ًاديعب ًاغلبم نفلا اذه ناقتإ

 لوأ هنأب رهمشا ىذلا حجسسم_ نبا ةكم ىف مهرابكو مهمدقم نمو مورلاو

 ىلإ لح م « برعلا ءانغ ىلإ سرفلا ءانغ لقن » هنأو ٠ نقتملا ءانغلا ىَّنغ نم

 ذخأف سرافىلإ بلقناو « ةّيسوخوطسألاو ةّيطبرَسبلا» مورلاناحلأ ذخأو ماشلا
 « مغنلا كلت نساحم ذأ دقو زاجحلا ىلإ مدق مث « برضلا مّللعتو « ًاريثك ءانغ اهب

 مورلاو سرفلا ءانغ مغن ىف ةدوجوم ىه ىلا تاربنلا نم هحبقتسا ام اهنم ىبلأو

 تبثأ نم لوأ ناكف « بهذملا اذه ىلعىَّنَعو « برعلا ءانغ نع ةجراخ

 تاينغملاو نونغملا ذخأ عدبملاذاتسألا اذه نعو . (4)( دعب سانلا هعبتو هنمحلو كلذ

 قباو 623 لم رلا ل قم .لوأ وهف نرخ نبا مهروشأو مههبنأ نمو «ةكم ىف
 لوأ ناكو«'"'اهينغم نم هريغو سُنيوط نع ذخأف ةنيدملا ىلإ لحر دقو جْنيَرْس
 بدنلا ىف قحاب ال ناكو ضيرغلاو « ىبرعلا ءانغلاب ىبسرافلا دوعلا ىلعبرض نم

 نيتالوماتناكو ءامسأو م وبوس ةكم تاينغم نمو» قتلو رج ألا ةخابلاو
 نإف ةنيدملا ىف ةليمج رادك ةريبك رادب فكرلعتا 0 نإ ةكمو . ةعيبر ىبأ نبال

 . ءانغلا ىداون نه فان د اهيف نغم لك راد

 لهأ ناك ًاديدش ًافغش ءانغلاب نفسي ةئيدملا لهأ انيأر اموحن ىلعو

 )١( ىفاغأ (4) . كة ر//كه فاغأ 0

 مالو فاغأ (ه) . ةانر/ع .موورر ىناغأ (؟) .

 («( فاغأ 320 نبا رظناو ؟90م/+ ء ؟ اب »ر/م ىناغأ 71/6 .

 ) ر/م (ابروأ ةعبط 4 .



 ا/ 1١
 هال

 جليرتج "١نباو حابر ىأ نب "'١ءاطع لثم نم مهؤاهقف ىح ًاعيمج ةكم
 « حرملا نم ةعساو ةجوم كلذ تعبتو . ىوزذغلا "7 صتقوألا لثم نم مهتاضقو

 باتك ىو . حورلا فيفخ ناك : ىبرادلا ىمسي رعاش اهلشي نم ريخ نمو
 عمتجلا اذه ىف رهمشاو . هتاباعدو هتاهاكف روصت هل ةفيرط !*!ةمجرت ىناغألا
 ةفاهرو قاوذألا ةقر ىف غلاب رثأ نحل ناك تافيرش تادف تايتف حرملا
 يوما كيرادلا نب هللا دبع نب ىلع تنب 0 رشا لثم ٠ « سيساحألا

 اوناك نم ريغ « ءارعشلاو نونغملا ايمي تارك هيف 0 ميظع رصق اهل ناكو

 . ةيمسو لميَتق ىحيو ضي رغلل ”ةالوم ايريلا تناك ذإ « العف اهيف

 ةراضح ةنيدملا عمت+ رارغ ىلع ناك ةكم عمتجم نأ هلك كلذ ىنعمو
 تاللآلاو ريبانطلاو ناديعلا راتوأ ىلع ةليل "لك ًافزعو ءانغو ةقرو ًاحرمو ًافرتو
 ىف مهرعش روهمج ىرجي نأل ةكم ءارعش هلك اذه دعأو . نول لك نم ةيقيسوملا

 هللا ديبع حيدملاو ءاجلاب قلعت 'ئىكم رعاش مه ناك اميرو . بحلاو لزغلا

 قارعلا ىلع هتيالو ءانثأ ىف ريبزلا نب بعصم هذختا ذإ «تايقرلا سيق نبا
 رمآلا راص نأ دعبو . ةيمأ ىب دض نييريبزلا ةوعد نع حفاني ىذلا هرعاش
 ”نكلو . رصم ىلاو زيزعلا دبع هيخأ ىحادمو هيحسأ دم نم حبصأ كلملا دبع ىلإ

 كانه نأ ىلع . ىجردعلا هرارغ ىلع « لزغلا ىف ١ هرعش رثكأ سيق نبا ىتح

 فورعم وه ام وحن ىلع ةنيدملا ءارعش هيف اوقاف ىح هدحو لزغلل اوشاع نم

 : هلزغ ريثأت نعو هنع نولوقب اوناك ام فيرط نمو ٠ ةعيبر أ نب د رمع نع
 ةعيب رىبأ نبر مع رعش ىف جمر نبا ءانغ هنغف ىشرقلا بر“ طلت نأ كزجعأ اذإ نت

 !2”!هصقرت كنإف

 فييكلاو مكلا ثيح نم ءانغلاب ةنيدملا لهأ لزغ رثأت نع تا 3

 لزغ نأ نيثابلا نيب عاش دقو « ةكم لهأ لزغ ىلع ًابابصنا بصني نزولاو
 دقل لب ٠ حيرصلا ىداملا عباطلا هيلع بلغ رصعلا اذه ىف ًاعيمج نيتنيدملا

 اهدعبامو ١٠و/9 ء 1١/1 ىفاغأ (0) . ؟هابإر فاغأ )١(

 . ةقرفتم عضاوم قو . ١4د فاغأ (؟)
 . 784/1 قاغأ 50( . مهرب قاغأ (؟)
 . هع لاغأ (:4)
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 هنأ ىلع . ةير>ح نمو فرت نم امهيف عمتجملل حيتأ" ام مكحب ءاليتسا هيلع ىلوتسا

 دح ىلإ مهتحارص ىف اودامت ءارعشلا نأ نظنف كلذ روصت ىف غلابن ال نأ ىغبني
 ةكم لزغ نأ دكؤملا نمو . رخخآ ءىش شحفلاو ءىش ةحارصلاف « شاحفإلا
 صوحألا دنع ةنيدملا لزغ نه ةيرحو ةارص لقأ هيارضأو ةعيبر ىلأ نب رمع دنع
 نأ ظحالن نأ ىغبنيو . ةدح رثكأ ةنيدملا ىف وهللا ةجوم تناك ذإ«هنارقأو

 دنع فيفع لزغ هقفاري ناك امهئارتظُنو رمجو صوحألا دنع حيرصلا لزغلا اذه
 ةنيدملا ىف ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو ةني ذأ نب ةورعلاثمأ نمداهزلاو ءاهقفلا

 ةراهطلاو ءاقنلاب زاتمب ًاعيمج مطزغو ٠ ةكم ىف ىمتشحلا ا رامع ىلأ نب نمحرلا دبعو
 . ةفطاعلا ومسو

 زاجحلاب نيتريبكلا نيتنيدملا ءانغ نم طقست تناك هنأ هيف كش ال امي

 ىّوري ام كلذ نف ءزاجحلا ندم ةيقب ىف ةفلتخم راثآ لزغ نم امهيف عاش امو
 ناكو « فئاطلا ةيدوأ ىف ًاريثك لزني ناك هنأ نم ىكملا رعاشلا ىجرسعلا نع
 نب دمحم امه لزغلاب افلك نارعاش كانهاناقليو . ''١دنفلا ىمسي نغم همزلي

 ىرقلا ىداو ىف نينغملا نأ جرفلا وبأ ركذيو . ةّنبَض نبديزيو ىريقلا هللا دبع
 (؟١ رمع مهروشأ نمو «فزعلاو ءانغلاو برضلا اهيف نوملعتي ةكمىلع نودفي اوناك

 . ىداولا

0 

 لاهشلا ىلإ سيق حوزنو زاجحلا ىداوبو دجن
 ىداوبو ادجن نإف ةكمو ةنيدملا ةصاخو زاجحلا ندم ريضحت انظحال انك اذإ

 امهيف لئابقلا ترمتسا ذإ « لاب وذ ءىش ةراضحلا نم امهيف طقس املق زاجحلا
 ةشيعم  ةيلهاخلا ىف اهفالسأك شيعت ىهف ءألكلا بلطو ىئعرلا ىلع شيعت
 5 فتافتدلا نم ليلق نيغاهبف ةيذبتم

 لئابقلا صب رت لظو « ىعارملا ىلع ةيلبقلا تاسفانملا تلظ ةشيعملا هذه ىفو

 )١( مهرب قاغأ (؟) ْ . موسر/ر قاغأ .
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 ناك ىذلا ”داحلا لكشلا ذخأي مل كلذ نأ ققحملا نم ناك نإو « ضعيب اهضعب

 نم هقح لودتورأثلاب ذخألا ٠ نعمالسإلا ىهتن ببسب «ةيلهاخلا ىف موقلا هيلع

 زاجحلا ىداوبو دجن ىف ةيمأ ىبب ةالو ناكو « ةلودلا ىديأ ىلإ دارفألا ىديأ

 نأ ريغ . نوجسلا ىف هب اوّدجَز دارفألا ضعب نم رشلا مقافت اذإ اوناكو « نيظقي

 قرطلا عاطُق ضعب روهظ تعبتتسا ةيقب ىهو «تيقب راجسشلاو رشلا نم ةيقب

 نم لبق ريغ تعبتتسا ا5 « رعاشلا ىلالكلا ورمع نب !'١نامّئهَنط لاثمأ نم

 ناين افلا ءاصْربلا نب بيبش (؟١ةاجاهم ىف دجن ام وحنن لبع «ءاجملاو رخفلا رعش

 مكحلل ىنايبذلا ةداّيتء نبا "9ةاجاهمو ءةّنسم نيب ةاطرأو ةفدعنب ليقعل
00 ْ 

 ىلع دوفولل اهنارعش نم ني ريثك ةيودبلا ةئيبلا هذه ىف ةشيعملا فظش عفدو

 1 - نو ملون نوبلطي ةرصبلاو ةفوكلاو مدل ةكم ىف ةالولاو قشمد ىف ءافلحلا

 ن“ ةريزخا قرش ءارعش نإ انلق اذإ دعْسبن الو . رضحلاو ودبلا نيب نوددرتي اوناك

 داوجألاو داوقلاو ةالولاو ءافاحلا ىلإ لاحترالا ىمئاد اوناك سيقلا دبعو ميكو ةعيب ر

 . ناسارخ ىلإ هتالحر هب فذنقَست نم مهنم ناكو
 هيلع دّللا ىلص لوسرلا ةافو دعب اودترا نيدبتملا برعلا نم ًاريثك نأ انب ًرمو

 ةريزحلا تباجتساو « ةدرلا. هذه ىلع ركب وبأ ىضق دقو « ةاكزلا اوعنمو ملسو

 ناك تاقدصلا لاسم ضعب نأ رهظي و . ةيضرم ةيضار ىيدلا ضرغلا اذهل
 ا اذه ىف تاوصأ تعفترا 9 نمو « ًانايحأ برعلا ىلع اهعمج ىف وسقي رفا

 .(؟؛2ةرم ىوكش ميم وكشت ىومألا

 رصعلا اذهل زاجحلا ىداوبو دجن ىف رعشلا طاشن نأ ظحالن نأ دب الو

 ةركفل مالسإلا ةتامإ نم انمدق ام ببسب “ ةيلهاخلا ىف هيلع ناك امم لقأ ناك

 « تايبصع نم اهيف ىوطنا امو ًايدق ءارعشلاو رعشلا ترعتس ىلا رأثلاب ذحخألا

 طاشن فعض بابسأ نو : هتادح نمللق هنكلو اًنيئاجن كلذ تعب مل وه 1

 لحرت رئاشع تناك ذإ ؛ ابرغو اقرش حوتفلا ىف او رجاه نم ٠ ةركك ًاضيأ رعشلا

 . ؟ود/و فاغأ (ع) .١٠١٠ىركسلل صوصللا رابخأو هرظنا ) ١(

 ةعبطملا عبط ) برعلا راعشأ ةرهمج رظنا (4) 571/15 ( بتكلا راد عبط ) فاغأ (؟)
 . "١٠ه ص ( ةيناحرلا . اهدعب امو
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 2 و

 رصع ىف هانفصو نأ قبس نيريثكسوفن ىف ًانزح ثدحأ اذه نأ ىلع . اهمربب

 . مالسإلا ردص

 فعض ناك اذإ هنكلو« ةيودبلا ةئيبلا هذه ىف نذإ رعشلا طاشن فَعَض
 هؤارعش رئاكت ذإ « لزغلا لاجم ىف ةعساو ةوق ىوق هنإف ءاجحملاو رخفلا لاجم ىف
 . رماع ىنبو ةراذدع ىبب ىف ةصاخو «ةيمارغلا هصصق ترثاكتو ةطرفم ةرثك
 سيقو مازح نب ةوردعو ليمج لثم مهنمني ريثكل هيناغأ ىف جرفلا وبأ مجرت دقو
 روصي وهو « هتقيقح ىف كشو ليل نونجم دنع اليوط فقوو « حير ذ نبا
 نأكو « اًنيبعش لزغلا اذه حبصأ فيك ريثك صصق نم هيلإ فاضي اهب
 ىف اهودقف ىلا ةلوطبلا روص هدارفأ ىفو هيف اوغرفأ زاجحلا ىداوبو دجن برع
 . ةيلخادلا مهب و رح دومخ ببسب ةيمالسإلا مهم ايح

 نم هيف اوعاشأ ل « ىبرعلا لزغلا روص عورأ نم نييدجنلا ءالؤه لزغو
 ةرثكل ءةراذع ىنب ىلإ نوخرؤملاو ءابدألا هبسني اةداعو ٠ ءاقنو ةراهطو ودسو لبن
 هب طاحأ امو مالسإلا هيلع حسم لزغ وهو ىر اذع لزغ نولوقيف « هيف تجتنأ ام
 دعاس امم ناكو . ةنطابو ”ةرهاظ ماثالا نم مرح امو راقوو لالج نم ةأرملا
 فار اطأ للجي ناك ىذلاو عضوملا اذه ريغ ىف هانفصو ىذلا نزحلا روعش هيلع
 2 نزحلا يصل 7 « مييلهأو مهرئاشع نع اهم او رجاه نمل ةريزجلا

 ىف رثؤت نأو انقح ىنجلشت نأ بحلا نع ثدحتت نيح اهادعيو اهيقنيو
 . ًاغلاب ًاريثأت سوفنلا

 دودح ىلع ةيلامشلا ةريزحللا فارطأ ىلإ زاجحلا ىداوب و ًادجن انكرت اذإو
 رماعو بالك نم ةصاخو اهنوطب و سيق رئاشع نم ًاريثك اندجو ةري زحاو , ماشلا
 ىف بلغت ةليبقو ماشلا ىف ةينهللا اهتاوخأو بلك ةليبق محازتفلامشلا ىلإ حزنت مئيتلسو
 ةيداصتقالا حلاصملا هيف مدطصت 2 عسأو لبق ماصخ ببس كلذ نوكيو . ةريزخلا
 بلك تناكدقف « ةيسايسلا اعلا مدطصت ا ىعرلا ريغو ىعرلا ىف
 فقت نأ اًنيعيبط ناكف « بلغت تناك كلذكو « ةيمأ نبل 0

 نيح تحنلس نأ ةصرفلا ثبلت 000 ةصرفلا اهيتاوت نيحةيداعملا فوفصلا ىف ن
 « ةفالحلاب هسفنل يول نبا ةوعدو ةيواعم نب ديزي ةافو بقع ةيمأ ىب رايبلا اد ادب



01 ٠ 

 ةرمإ تحت نييومألا ىلع اهتروث ةنلعم « هل ف سيق تنبتطت> ام ناعرسو

 ةريزحلاب ايسيقرق ىف ىبالكلا ثراحلا نب رّفّزو ماشلاف سيق نب كاحضلا .
 ةعيابم ىلع لدنحسب نبا ةءاعزب بلك ةليبقو نويومألا قفتاو ثادحألا تلاوتو

 ةعاضق لئابقو بلك اهب تعقوأو« ماشلا "سيق تراثو . ةفالحلاب مكحلا نب ناورم

 نب كاحضلا اهيف لتّنق « طهار جسم ىف ةقحاس ةمي زه بلغت نممهلإ مضنا نمو

 ةريزحلا سيق نأ ريغ . رصم هتعبتو « ماشلا ىف ناورمل ةعيبلا تمتو . سيق .

 ىملسلا بابحلا نإ ري هيلإ مضناو ثراحلا نب رفز ةدايقب اهفقو» ىلع تتبث «

 ريوغلا موي : لثم ةبقاعتم مايأ ىف بلك ىلع ةريثك تاراغ ريغي ريمع ذخأو

 تلاوو . '7نامهد مويو ةوامسلا مويو ليلكإلا مويو ةبآك مويو ليذا موبو

 نيسكك ام موي ةصاخو «ةعقوم ريغ ىف ريمس اهب لكنو «بلغت ىلع اهناراغ سيق 2"
 هاطعأو ) هليبس ىلخ رفز هفرع املف « ىتاطقلا هيف سيق هترسأ نسم نيد ناكو

 بلغتاذإف ىضمنو «"١اليوط هيلع هترثأمب هوني ىماطقلا لعج امم « لبإلا نم ةئام
 ةنس ًارييع لثقث  7١راثرتلا ريهن بناج ىلإ كاّشحلاب اهيلع هتاراغ ىدحإ ىف .

 ًاعيرذ ًاكتف بلغتب كتف ثيح لئيَِحكلا جارسم ةعقوم ىف رفز هل رأثيو .
 ع . 0 م -

 ءاجر ةريزحلا سيق نع هدي ءانثألا هذه ىف كلملا . دبع فكي ناكو

 نيبو ةفوكلا لهأ هعمو ىتقثلا راتخنا نيب ًاعلدنم عارصلا ناكو « هيلإ لودحتت نأ

 ىفي نأ ءءاجر رظتني نأ كلملادبع ىأرف « ةرصبلا لهأ هعمو ريبزلا نب بعصم
 ىف حلفي هارنو « موجهلاب كلملا دبع هلجاعي ملِو . بعصم رصتناو « ًاضعب مهضعب

 ابعصم لتقو قارعلا هشويجي محتقا انمآ هقيرطحبصأ اذإ ىح « هيلإ رفز باذج
 . هيلع ىضقف ةكمب ريبزلا نب هللا دبع ىلإ جاجحلا لسرأو ةرجهلل 7١ ةئس

 ةيمادلا بورحلا هذحل تيقب ةيقب نأ ريغ « سيق بلاخم نم بلغت تذقتنأ" كلذبو
 ىبمتلسلا ميكحنب فاّحمللا هدنعو كلملادبع ىلع لخد لطخألانأ ف داصت ذإ
 : هيف لوقأ ىذلا اذه معن : لاف ؟ هفرعي له كلملا دبع هلأسف

 (؟) رماعو مِيَلَس نم تييصأ لتقب ٌرئاث وه له فاحجلا لئاس الأ

 )١( ىساسلاةعبط) ىفاغألا رظنا (١71/5٠١ ىقاغأ (ع) ٠١م/رمكا .

 ونب هيف تلتق ىذلا مويلا لطخألا ديري ( 4 ) . اهدعب امو
 ىملسلا بابحلا نب ريمع بلغت .دم/ر. ىفاغأ (؟) .
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 لظ دقو . بابحلا نب ريمع ءاوا تحت بلغتب اوكتف نمث فاححلا ناكو
 هباجأ اهنم غرف اذإ ىبح هتديصق دشني لطخألاو بضغلا هب جوع :

 رطاوخلا حامرلاب اًرّيَمُع ىكبنو دّنهم لكب مهيكبن فوس أرَ ”"'

 عضوم دنع بلغت ىلع 7 ةنس مُئيتاَنس ىبب هموقب راغأف ءفاححلا ىضمو

 نوطب رقتبو مهءاسنو ملاجر لتق ذإ« ًاعيظف اليكنت اهب لثكنف ءرشثببلا ىمسي
 ريغ « ًاريسأ عقوف هسفن لطخألا امأ : لطخألل نبا هلتق نمم ناكو « مهلماوح
 . هنوفرعي ال مهو هوةلطأف « بلغت ديبع نم هنإ : لاقو هتقيقح ميس ىنب ىلع هوم هنأ

 مورلا ضرأب قمل كلملا دبعل هقاثيم ىلع كاذب جرخ هنأ فاححلا ىأر الو
  هنسمأ ىتح هنع وفعي نأ كلملا دبع ىلإ لسوتت تلاز ام ًاسيق نكلو « هنم ًافوخ

 هَّلأَتو <« هل اهادأف جاجحلا ىلإ أجلف رشثببلا ىلتق تايد عفدي نأ همزاأ هنأ ريغ

 , 259كتسسنو كلذ دعب فاححلا

 نيب ةعاذتج اهيف تداع ةيلهاحلا ةيبصعلا نأل  ثادحألا هذه انقس امنإو

 حبصأ ىح « رأثلا اهعم داعو ىرخأ ةهج نم بلغتو بلكو ةهج نه سيق
 اوطتشاو ءراعلا الو رانلا ناكم لك ىف عمسن انحبصأ ىبحو : ءىبش لك قوف

 . ءاستلا اولتقو لماوحلا نوطب اورقب ذإ «ًاطاطتشا ءامدلا كفسو لتقلا ىف

 رخفلا راعشأ ةدوعل ةوق ىف تأيه وحنلا اذه ىلع ةيابقلا ةيبصعلا ”ةدوعو

 ءروبثلاو لّئيولاب مهموصخ نيرذنم ءارعشلا حياصتي بناج لك ىف : ءاجهلاو

 دجنو « مهراعشأب ىرذالبلل فارشألا باسنأ باتك نم سماحلا ءزحلا ضيفيو

 ءاهريغو") طهار جرم ةعقوم ىف و ثادحألا عم اهدشُن ىربطلا ىف ًاراثآ تالذ نم
 ساو-ج لاثمأ نم بلك ءارعش صارت دقف : (؟) ىناغألا باتك ىف ةريثكى رخأ ًاراثآو

 : لطخألا مهسأر ىلعو بلغ +: ءارعشو ناسحنب رذنمو ةالحم نب و رمجو لطْعتقلا نبا

 مدهجو ٠ بابحلا نيريمتو ثراحلا نب رفز مهسأر ىلعو سيق ءارعش صارت انك

 ا يا زالو ىناغألا (4) . هسراف دي ىف زها : حمرلا.زطخ. )١(
 ١١١/1١1١ ( ىساسلا ةعبط ) و اهدعب امو اس اي فيجو ناغأ (2)

 .اهدعبامو ١5١/٠٠١ « اهدعب امو .؛8/4١1 ىربطلا (؟)



 ل

 ديدبملاو ديعولا نم هماهس شيري قيرف لك ذخأو : ىل راحم ا رادفصلا نباو ىريشقلا

 . ابابلا رخفلاو ءاجملا بملاف : ديدشلا فيوختلاو

 ىلإ مالسلا داع نأ دعب ءاحنألا هذه ىف لئابقلا ءارعش نم ريثك ىضمو

 ىاطقلاو لطخألا كلذ ىف مهءدقتي « لاونلل ًابلط ةالولاو ءافلخلا نوحدعي هباصن
 ءافلحلاو ةالولا نودصقي اوذاك اكو . مهتغبانو نابيش ىبب ىشعأو بلغت ىشعأو

 . مهريغو نييومألا نم داوجألا نودصقب اوناك

 ةرصبلاو ةفوكلا
 تعستاو مالسإلا نورشنيو نوحتفي قارعلا ىلع ةريزخلا نم برعلا لبقأ ال

 مهل لزانم ةميدقلا ندملا اوذختي ال نأ ىأر باطخلا نب رمع دهعل حوتفلا مهب

 دودح ىلع نارحكسعم مل ىتنبب نأ هتريصب بقاثب رمأو « اهيف اوشالتي ال ىتح

 دالبلا ىف اوحاسني ال ىبحو « ةريزحلاب ملاصتا لظي ىتح « ةيقرشلا ةريزحلا

 مدص رصع قى ةبراحملا شووحلا ةدام اناك ناذالا ناركسعملا ناذهو . ةحوتفملا

 ةفوكلا امه ناضارخ ى وأ سراف ىف ءاوس ًاعيمج ىودألا رصعلاو مالسإلا

 . ةرصبلاو

 ةينبولا لئابقلا تلزتو + ةرجهلل ةرشع عبس ةنسىف ةفوكلا تططدخ .دقو
 اهباسنأ بسح تادشتح نأ ثبلت مهو « اهبرغ ىف ةيناندعلاو اهيقرش ىف

 عبس وأ ةطخو « ةليدتجو اهئافلحو ةنانكل عبس وأ ةطخ «٠ ططخ عبس ىف

 عبس وأ ةطخو «دزألاو تومرضحو ةدنكو معشحو ةليجبو ناسفو ةعاشقل

 « نزاوهو بابّرلا رئاسو ميعل عبسوأ ةطخو « مهئافلحو نادم#و ريمحو جحا

 عبس وأ ةطخو « بلغَتو ةعيبضو رمّتنلاو براحمو نافطغو دسأل عبسوأ ةطحخو

 ('' عباسلا عبسلا ىربطلا ركذي ملو .ءارمحللا رجه لهأوسيقلا دبعو كو دايإل

 )١( اهدعب امو ١ه؟/+ ىربط .
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 برو « هىط ةليبقل ناك هنأ ةفوكلا ططخ نع هباتك ف نوينيس ام رهظتساو

. 
 ةفلاسلا عابسألا ىف ًاركذ ىرخالا يااهل » ركب ةليبق هيف اهكرش

 لخاديل ةعبرأ اهلعج دقو هيبأ نب دايز رصع ىبح عابسألا هذه تلظو
 ضعب ى اهضعب لئابقلا .

 «تارفلا اهيقسي راجشأو ليخنو عورز قرشلانم ةفوكلا فدك ناكو
 تاهزنتمو ناب رسغلاو ريدّسلاو قنارودحلاو فجبنلاو ةريحلا برغلا نم اهرهاظ ىف ناكو
 ىبلا ةيناساسلا شووحلا اياقب مهعم اهلزن برعلا اهزن نأ درجمب و 2'١ةريثك ةرسي دو
 ملي د ىمسي مهبيقن ناكو« فال ةعبرأ اوغلب مهنإ لاقيو ؛ مهلا تمضنا
 ءاهوضاخ ىبلا بو رح ا قيقر ًاضيأ مهعم اهزنو 1" مايد ءارمك اومسو  هيلإ اوبسنف
 . عانصلاو راجتلاو طبنلا نم ريثك دفاوتي ذخأو

 برح ىلإ بهذ نيح هل ةرضاح ةفوكلا بلاط ىلأ نب ىلع ذختا دقو
 تعقوو « ةرصبلا ىف ريبزلاو ةحلطو ةشئاع ةديسلا تلزن اَميِب ٠ هيلع نيجراحلا
 لهأ لعب و . ةفوكلاو ىلع ةفك تلع اهيفو ةفورعملا لمحلا ةعقوم نيتدلبلا نيب
 نع ”نحإ مرودص 2 و اذه ذنم لظت نكلو ىلع ةعاط ىف ةرصبلا
 امهميب ةكرعملا مدتحتو « نيفص ف ةيواعم ءاقل ىلإ هشويحجب ىلع جرخحيو ٠ ةفوكلا

 . ميكحتلا نوكي و . نيتب راحتملا نيتئفلا نيب رعشلا راوأ دتشي امك اهراوأ دتشيو

 قفرلاب اهذخأيو «ةبعش نب ةريغملا ةفوكلا ىلع ىلويف ةيواعمل رمألا صلخيو
 نيرجُمح لاثمأ نم هنوفخي الو عيشتلا اهيف نورهظي اوناك نم عم حب < ديدعلا
 دروتسملا رمأ ةفوكلا لهأ هافك دقو « جراوحلاب عنصي ناك كلذكو . ىدع
 هعبت نم ىلعو هيلع اوضقو هلاتقل اوربناف «هيلع راث نيح ى اثنا ةفلع نبأ
 ةرجهلا ه٠ ةنس ةريغملا تامو . هب "١هتعامجو هنومريو رعشلا نودشانتي مهو
 قف نأ هثنلب ف اديدش ًاذخأ اهذخأف « هيبأ نب 1 ةفوكلا ىلع هفلخف
 نم ضعبو رجح ًرطضاو« ةعيشلا نم هباحصأو ىدعنب رجح ىلع اهب قانحلا
 ع دايز باحصأ نيبو هنيب تاشوانم تعقوف «٠ حالسلا لمح ىلإ هعياش

 4. 4 يع ( رمزألاب ةيرصملا . توقايل نادلبلا مجعم ىقةفوك ةدام رظنا )0 7

 . اهدعب امو ١؛؟/4 ىربط (؟ ) ةعبطملا ةعبط ) ىرذالبلل نادلبلا حوتف ) ١(



 همة١

 هلسرأو « هعم نيدرمتملا ىلعو هيلع دايز بلغتو «2'١رعشلا توص اهيف عفترا
 لوأ كلت تناكو . هباحصأ نم ةتد ىف هاتقف « ةيواعم ىلإ مهنم رفن ىف

 اًردجُح ةعيشلا ربتعاو « ىومألا مكحلا دض ةفوكلا ف سوفنلا تدقوأ ةرارش

 مكح تحت ةفوكلا ىضمتو ."”مهيلع نوعجفتي اوذخأو ءءادهش هباحصأو
 ةغبصب غبطصي اهلهأ نم ريثك ذخأ ذإ « ةديدش ةضراعم ”ةنطبم دايز

 نب هللا دبع 0 هفلخيو ه ةنس ىف دايز ىتفوتيو . هينبو ل رشتتلا
 مكحلا مأ : نمحرلا دبع مث ىرهفلا سيق رق نب كاحضلا مث « ديسأ نب دلاخ

 2 ءديزي هنبا هفلخيو ةيواعم ىّفوتيو ءريشب نب نامعنلا مث ىتثلا

 ريب زلا نب هللا دبعو ىلع نب نيسحلا ىبأيو . ةرصبلا ىلاو دايز نب هللا ديبع ىلإ
 « نيسحلا ةفوكلالهأ بتاكيف «ةكمىلإ ةنيدملانم ناجرخيو ةفالحلاب ديزي ةعبابم

 مهلإ جرخيو . ميم افلا نضع انا همباتع ليتعأ ب اسد نباب مهبلإ لسريو

 را ل ا ولا ا ع

 مشاه ىنبل ليتق لوأ ناكو « هلتقف هللا ديبع ىلإ هوملسأو هنع اوّدخت ةفوكلا لهأ
 هبال يفلا لع وبس هكر هل للاخ نيسحلا ملعي « هتثج تبلص

 يو سوى

 رشاعلا ىف تارفلا ربم ىلع ءالبرتكب دايزنب هللا ديبع دونج لتاقيوهو لتقيف

 رطضنيو ةيواعمنب ديزي ىّفوتيف . ثداوحلا روطتتو . ةرجهلل 8١ ةنسم رح نم
 مدنتلاو موالتلاب ةعيشلا قالتيو . قشمد ىلإ ةرصبلا رداغي نأ دايز نب هللا ديبع
 مهراع لسغي ال هنأ نوريو «هترصست نع مهروفنو نيسح لا قح ىف مريصقت ىلع
 0 اوّلوو « نيباوتلا اومسسف ؛ مهم طرف ام ةبوتلاالإو هولتق" نم برح الإ
 اورأثي نأ نوديري ماشلاىلإ اوهجتاو برحلا ةلآ اوعمجنأ اوثيلي لو . درص نبا

 ىومأ شيجب ةريزحلا طسو ق(نيعلا سأر ) ةدرولا نسيدع ىف اوقتلاف « نيسحلل
 « ةكرعملا ىف ناملس طقسو « مهيلع رئاودلا ترادو دايز نب هللا ديبع هسأر ىلع
 « ةفوكلا ىلإ ىعيشلا شيحللا لولف تداعو . 50 ةنس رخآلا عيبر ىف كلذ ناكو
 ثحت ةعيشلا ىوضناو « ةيفنحلا نب دمحمل اعدف « ةصرفلا ىققثلا راتخما زهناو
 ذخأو « اهم هدرطيو ريبزلا نبا ىلاو نم ةفوكلا صلختسي نأ عاطتساو « هئاول

 )١( ىربط و/؟؟و١ا. )١( ىربط :/؟ة١؟.
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 هنوحدمب هشطب ةيشخ مهءارعش لعج ام ٠ ةيمأ ىب عم مهاوه ناك نمب لكني
 : 97ىلولسسلا ماّمهَ نب هللا دبع لوق ةلك اش ىلع مهتعيش نم مهنأكو ع هافإو وه

 '" يره دعب نادمه نم بئاتك تليف .نيسلا تااراقل ”ايناغذ
 عوجرو هَبآ بايإ ريخب ١ ورقتسم ىلإ اقج ىّدهلا بآو ّ وذ 2 هَ 5 7

 و

 عييطمو عماس نم هل نحنف هب ىدتهملا ىدتهملا ىمشاهلا ىلإ
 لهأ برحل رتشألا نب ميهاربإ ةدايقب ًاشيج ”دعأ راتخملل رمآلا عمجتسا الو 5 لا 3-1 . ْ رو ع

 لصوملا نيب «رزاخ»ىف دايز نب هللا ديبع هيلع شيجب 57 ةنسو ىتلاف ؛« ماشلا
 نبا ىلويو . ةكرعملا ىف طقسو هللا ديبع شيج ىلع رئاودلا ترادو« لبدإو 0 2 , ' 1 0

 « راتحما نيبو هنيب. برخلا بشنتو "17 ةنس ًابعصم هاخأ ةرصبلا ىلع ريب زلا

 . ريبزلا نبا ةعاط ىف ةفوكلا لخدتو راتخحما "لتقف ٠ بعصم ةفك ولعتو
 .جاجحلا دهعل ثعشألا نبا ةروث ىف كراشت ةفوكلا دجنف « كلذ دعب ىضعو

 ىلع ةفوكلا ىف فرشلاو ةدايسلا لهأ ةروث ىه امإو « ةيعيش ةروث تسيل ىهو
 هذه ةداس ناكو .("0ةيبرعلا تاتويبلا رقتسم ةفوكلا تناك دقف هم ب
 ةوسقلاو فنعلاب مهذتخأو مل ةيمأ ىب ةالو ملظ نم نوضعتك اهفارشأو تاتووبلا
 ةروثلا نلعي نأ ثعشألا نبا وه مهنهدحاول فورظلا تحيتأو : جاجحلا ةصاخو
 هيلإ مضناو « ةفالخلاب هسفنل اعد مث نو ٠ هلك ملظلا ىلع لب جاجحلا ىلع

  1ندي 58 .٠ 06 6 3

 مجامحلا ريد هعفو اهمها ةريثك عئاقو قجاجحلا هلزانو ع ءارقلاو ىلاوملا نم ريثك

 لصو ىتح « هبو ره ىف لغوأو * سراف ىلإ ثعشألا نبا برهو « هيلع رصتناو
 . ًاريخأ لتمقو « ًاريجتسم كربلا كلم ىلإ

 نييومألا نم مهصلخي ىذلا ىولعلا مامإلا نورظتني ةفوكلا ةعيش لاز امو
 ةفالخلاب هسفنل اعدو َ نيسحلا نب ىلع نب ديز مهيب رهظ ىح 2 مهملظو

 هتعيش هب لاز امو . ةيديزلا ةيرظن ىه « هيلإ تبسُن ةديدج يعيش .ةيرظن ًائشنم

 سيق نب ثعشألا تيب و ىميّملا سدع نب ةرارز 0 .هر١ر/و ىربيط )١(
 تيب و ىرازفلا ردب نب ةفيذح تيب و ىدنكلا . ليللا ثلث وحن : ميزهلا 0
 . فابيشلا نيدحلا ىذ تيب ةفوكلاف ةقيرعلا فرشلا تويب نم (؟ )



 ١ ه7

 مهم الياق الإ هنع اوضفنا ىح رع نب فسوي دنج نيبو هنيب رش لاتقلا

 . ةفوكلا ىف ةسانكلا قوسب بلصو «ديز لتاقو ؛ مهرخآ نع ولف ىح هعم اوتبث

 )76 ةنسىف ىبناو « ناجزوملا ةيحانب ج رخو « ناسارخ ىلإ ىبحي هنبا برهو
 . ريصملا سفن ىلإ

 ى ةعيشأا لثوم تناك « ةفوكلا نأ فيك حضوب: ام انمدق ام لك َْق لعاو

 ةمأ ل امهر نودكم اوناك عيشتلا اوقنتعي مل نيذلا اهتداس نأو رصعلا اذه

 اهيف مه دجن كلذ عمو « ةفوكلا ىف روكذم نأش جرارخلا نكي ا مهمكحو

 ةضراعملا هذه نع فرصني اهلهأ نم ريثكناكو . حاتم رّطلا وه ًارووشم ًارعاش

 ءرمخلاو وهللا ىلع نولبمقني نم مهراوجب ناكو « هللا ىوقتو دهزلا ىلإ ةيسايسلا
 فورعم وه أم وحن ىلع رصعلا نم ةرخأب اورثاكتو «ىدسألا رشئيقألا لاثمأ

 . هتبللتحو سايإ نب عيطم نع

 رخفلا رعش ىف اهظح ناك كلذلو « ةيلبقلا تايبصعلا ىف ةفوكلا طروتت ملو
 ًارعاش تجرخأ دقف : اهنع رسحنا ءاجحلا نأ كلذ ىبعم سيلو « ًافيعض ءاجحلاو

 اهئارعش نم ريثك ىضم دقو . لدتبع نب مكحلا وه رصعلا ىف نيئاجحلا ربكأ نم

 ىببل بصعتي نم مه٠ ناكو «داوجألاو داوقلاو ةالولاو ءافلحلا حيدمب ىتْعي
 .  ىدسألا ريِبلا نب هللا دبع لثم ًاديدش ًابصعت ةيمأ

 ةرجهلل ةرشع تس ةنس ىلاو- طّطخت اهاندجو ةرصبلا وحن انهوجو انيلو اذإو

 ميلقإ نيب ةلجد ربل بصم نم ةبرقم ىلع قرشلا ىف ةلتاقملا شويجلل ًاركسعم
 ىعور انك اهيف ىعور دقو« برعلا جيلخ ْئطاشو هتاعقنتسم ربكت ىذلا حئاطبلا

 « اططخ لئابقلا اهتعزو: ام ناعرسو « ةيدابلا ةفاح ىلع نوكت نأ ةفوكلا ىف

 ركبل ةطخو ةيلاعلا لهأل ةطخو سيقلا دبعل ةطخو مهل ةطخ : ةرييك اسمح

 نب رغلاو دسأ نم رئاشع تذال امي دزألا ةط ذولت نِهلا تناكو « دزألل ةطخو
 ةطخم بابرلاو ةبض تذالو « سيقلا دبع ةطخب رجه لهأ ذالو « ركبي طساق

 اذه ىف تلوحت دقو ءدبرملا قوس ىه « ةريبك ًاقوس اهبناخي اوماقأ دقو . مي

 . هتقلح رعاش لكلو « مهراعشأ ءارعشلا اهيف دشانتي ةيبدأ قوس ىلإ رصعلا
 ام" « بورخا نم هوبلج ىذلا ىسرافلا قيقرلا نم ريثك برعلا عم اهزنو
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 « نيملسملا ا جرخ درجدرب شويج نم ريبك قيرف مهعم لزن

 اهفلح ىف ًاضيأ لخدو ء مع فلح ىف لخد دقو ٠ ةرواسألا مساب فورعملاوهو

 ًاضيأ لزنو « راغدنإلاو ةحيايسلاو طرزلا مم اب نوفورعملا مم دوزحملا نم رفث

 عوقو ناكو . ''١شبحلا نم ىرخأو نيئاهصألا نم ةعامج ةرصبلاب
 نييقيرفإلا نم نوريثك اهنزني نأل ات اد ًائيهم برعلا جيلخنم برقلاب ةرصبلا
 اهب ةرهدزم ةعارزلا تناكو . اهب ةراجتلا راهدزال ًائيهم ناك امك ٠ دونهلاو
 تَنقُمْْشا ىلا ةريثكلا تاريهللا لضفب ليخنلا ةعارز اهس الو « ىرخألا ىه
 . لقعمو ةلبألا ىريهن ةصاخو « ةلجد نم

 ةرواسألا نم معن مضنا نمو هللا ليبس َّى نيدهاجملا برعلا نم اهملزن لخأو

 اولغلغتو سراف ضرأ ىف باطخللا نب رمع دهعل ىميثلاسيقنب فنحألاةدايقب نخب

 ىلوو .'"2ناتسراخلطو روباسين نيب امف حلصلا ىلع سرفلا عباتتو « ناسارخ ىلإ
 ةماعو ا ىلإ ةيرصبلا شورحلا عفدف ربا نب هللا دبع نابع دهعل ةرصبلا د لم َ 0 | 0000 : - ع 5

 ةرصبلا لهأ ن م نوريثك مضناف « ىلع ةعيبو نامع ةنتف تناك م ."'”ناسارخ
 تبشنو 217 مهلع ميمت هموقب فنحألا ىوزناو « ريبزلاو ةحلطو ةشئاع ةديسلا ىلإ
 هعم تبراحو «فنحألا اهفوفص مادقتي ع: ىلعل ةرصبلا كملَسَأَو م ةعقوم

 5 هتافو ىلإ هل ةيلا 4 تلظو 2 نينضب

 اًنيب « ديزي هنباو ةيواعل نع ذنت اهارذو . ىومألا رصعلا ىف ةرصبلا لخدتو
 نيفلح مايق كلذل أنيهامم ناكو « ةميدقلا ةيلبقلا تايبصعلا رارمجا ىف ذخأت
 كلذبو . سيقلا دبعو ركبو دزألا فلحو سيقو من فلح امه ء اهب نيريبك
 نيرجاهملا ةريك لوألا 0-5 رودص رغوأو « نيريبك نيفلح ىف اهلئابق تلتكت

 ديطوت قف تايبصعلا هذه 7 لنسب هنأ نإ هب دايز ىرثو . ةرصبلا ىلإ نام دّزأ نم

 . ضعبب اهضعب لئابقلا برضي ذخأ ذإ « ةرصبلاب هتسايس
 :ةفوكلا تلغُمش اموحن ىلع ةيعيش ةدوصخب 'لسغ شت ل ةرصبلانأ ثالذ ىبعمو

 مهو 9,١١ ١مور/م ىربط (؟) حوتف اطزن نمو ة لا طيطخت ىف رظنا )١(
 . اهدعي امو 8هم/# ىربط (؟ ) ىريطلاو اهدعي امو 84١ ص ىرذالبلل نادلبلا
 مهووس هلءر//#م ىربط 2:0 ريرج ضئاقنو جوو © 4786 14

 . الباب قدز رفلاو.
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 ةيرصللا رع اع ايلذس عذلا ان: صقا ةناع اهله ةراخ قرح نون

 ريغ « جراوحلا نم نوريثك اهب ناك دقو «تايبصع نم اهيف ىو امو ةيلبقلا

 نيرشعو ةسمخ اهلهأ نم راتخمي هارنو . مهيديأ ىلع برضلا ىف نعمأ ًادايز نأ
 ىح «''!ناسارخ وزغ ىلإ مرسأب مهجرتخُسيو ؛ مهلثم ةفوكلالهأ نمو ًافلأ
 . نيتدلبلا ق بغشلا رصانع نم صلختي

 ديدشتلا» ضعبب اهضعب لئابقلا برسض نم هتسايس ىف هللا ديبع هنبا هعبتو
 اهم نوريثك عيابيو ءةرصبلا برطضتو «ةيواعم نب ديزي ىّفوتيو .جراوحلا ىلع

 ورمع نب دوعسم ىلوتسيو . قشمد ىلإ اهحربي نأ هللا ديبع رَطْضْيَو « ريبزلا نبا
 سيقلا دبعو ركبو هتليبق هر أن م دشي  ةوقلاب دجسملاو ةرامإلا رصق ىلع ِدزألا ديس
 نم اهفالحأ عم هيلع مجبمو ميع بضغتف «٠ سانلا ىف بطخي ربنملا دعصيو

 ًابلط ميكو دزألا نيب لاتقلا بشنيو . هلتقتو ربنملا قوفنم هلزبُتَف « ةرواسألا

 ريظن نيتليبقلا نيب مالسلا ديعي نأ هتكئسحب عيطتسيو فنحألا لخدتيو ءرأثلل
 نيتئفلا نيب ةججأتم رمتست ةوادعلا نكلو«هتليبقو وه دزألل اهيدؤي ةريبك هيد
 . رصعلا لاوط

 راتخلابراحيف « ًابعصم هاخأ اهيلع ىلويو « ريبزلا نبا .ةرصبلا عبتتو
 « ةقرازألا براحيو : ًامربم ءاضق هيلع ىضقيو « انفلسأ اك ةفوكلا ف ىنقثلا

 بشنتو . ةفيذع مئازه مهب نوعقويو + داوقلا نم هريغو بلهملا مهيلإ هجويو
 .. املع زهئجُنيف جنزلل ةريغص ةروث

 ىلغتت ىهو ٠ بعصم لتقم بقع ةيمأ ىبل عوضحلا ىلإ ةرصبلا دوعتو
 هدهعىو « ًاماع نيرشعنم رثكأل ىقثلا جاجحلا اهسيلوو .ةيلبقلا تايبصعلاب

 تحنجف « اهنانبأ نيب ةيصخش ربكأ ناكو « الا هبصعتل سيق نأش الع

 ىلا ةريغصلا تاروثلا ىف هل اهدييأت جاتحا هنأ ةصاخو « اهيلإ حنجو هيلإ

 ةروثو دوراخللا نبا ةماعزب سيقلا دبج ةليبق ةروث لثم هلوح نهبشنت تناك
 اهل هبصعت ذخأو . اهنم ريثك هتيشاح دارفأ نيب نوكي نأ اًيعيبط ناكو . جنزلا

 ةبيتق اهيلع ىلويو ناسارخنع بلهملا ءانبأ لزعَي وه اذإف « نمزلا عم ىوقي

 110+ 4 ىرط 000
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 .ىتقثلا مساقلا نب دمحم دنهلا ىف ةيزاغلا شويا ىلع اغىلوي هارذو ٠ لهابلا ماسم نبا
 ىلوو . ىقثلا فورا قف 0 ملل ميرا تس ا هنأ فو رعمو
 ىف اهرمأ ىوق ًاسيق نأ كلذ ىعنو . . ىرازفلا ءامسأ نب كلام هتتخناهبصأ ىلع
 هفلخم و ؛ثالملا دبعنب ديأولا هدعب ىنفوتي و 94ه ةنس ىفوتيو ا جاجحلا دهعل ةرصبلا

 ةليبق نأش مظعيف . بلهملا نب ”ديزي ناسارخ مث قارعلا ىلع ىلويف « هوخأ ناهلس
 : دزألا

 صخش اهالوتي نيح ة لا ىف ةليبق لك نأش مظعي ناك وحنلا اذه ىلعو
 عبتتسي ال « اهنيب تايبصعلا لاعتشاو اهلئابق سفانت ىف ديزي كلذ ناكو « اهم

 نب رمع ةفالحلا لوو . اهريغو فئاظولا ىلوت قى ةيسايسلا متاغملا نم 0

 ةاطرأ نب ّىدع اهيلع ىلوو « بلهملا نب ديزي ةرصبلا نع لزعف ء«زيزعلا دبع
 « كلملا دبع نب ديزي هفلخيو رمع ىّفوتيو . اهتناكم سيق ىلإ تداعف « ىرازفلا
 فقت اًهيِب ةعيبرو دزألا هئاول لوح عمجتتو . بلهملا نب ديزي هيلع روثيف
 شوبجب كلملا دبع نب ةملسم رهظيو . ةاطرأ نبا بناجب سيقو ميم
 نب "لاله هشيج ”لولف عبتيو ٠ بلهملا نبا ىلع ىضقيو « حرسملا ىلع ماشلا
 نبديزي ىلوي و . ًامربم ءاضقةبل اهملا نم ب نمىلعو اهيلع ىضقيف ىميمتلا ىنزاملازوحأ
 ةريبه نب رمع هيلع ى لو اه ناضرس ذإ« ةدودحم ةدمل ةملسم قارعلا ىلع كلملا دبع

 ةعيبرو دزألا ةيلغ رشي لو ًاديدش ًابصعت سيقل بصعتي ناكو « ىرازفلا .
 ماشه ةفالحللا ىليو . قدزرفلا اهرعاشو ًاميمت ًاضيأ هيلع راثأ دقف « امهدحو
 رشع ةسمخ وحنل ىِرْسَسقلا ًادلاخ ىلويو «ةريبه نبا لزُمعَديف «كلملا دبع نبا
 نأ رمألا رخآ ةفيلحلا ًرطضاف « ًاديدش ًابصعت نميلل بصعتي ناكو «ًاماع
 ءااهمأر سيق تعفر كلذبو « ىقثلا ريع نب فسوي هناكم ىّلويو هلزعي
 زيزعلا دبع نب نتن هللا دبع هدعب اهيلو نممو . اهناك» قباس ىلإ تداعو

 ىسيقلا ةريبه نب رمع نب ديزي اهتالو رخآ ناكو

 ا
 هتليبقب رخفي رعاشلك لوحت ذإ « اهرعش هيلع رادىذلا روحا تناك ”مثنمو

 تاموصخلا دنع ءارعشلا فقي ملو . لئابقلا نم اهنوداعي نمل هئاجه ماهس 50



 لجل

 نمو ةعيبرو دزألا فلحو سيقو مين فلح امهنع انثدحت نيذللا نيفلحلا نيب

 تازازح نم نوطبلاو رئاشعلا نيب ام اوراثأ دقف « ةينيلا لئابقلا نم امهيلإ مضنا

 اهو الإ ةريشع قبت مل ثيحب ؛ةثيدح تازازح نم نوكت ام ىلإ اهوفاضأو ةميدق

 لكش كلذ ذختاو « نيجاه نيرخافم اهنع نودوذي نيذلا اهؤارعش وأ اهرعاش

 ريرج نيب تبشن ىلا ءاجحلا ةكرعم نع فرعن ام وحن ىلع « ةفينع كراعم

 ٠ قدز رفلاو
 « حبدلملا رعش انفبأ تما لبءهدحو ءاحنحلاو رغتفلا رعش ةرضإلا مك

 نوذخأبو مهموح دب داوجألاو داوقلاو ةالولاو ءافلحلا ىلإ اهؤارعش لوحت دقف

 هذه تأيه دقو « نيريثك اوناك ةرصبلا ىف جراوحلا نإ ًافنآ انلقو . . مهزئاوج

 اوناكف ةعيشلا امأ «ناتطح نب نارمع لثم رعاش ريغ مهنيب نم رهظي نأل ةرثكلا

 ىك ةفوكلل هتكرت اهنأكو ٠ ةرصبلاب ىعيشلا رعشلا طشني مل مث نمو « نيليلق

 در لاو .ةاوبنلا ةضراعت نم: ةيرت تناك اه لك هم ا

 اوناك نيريثك ءارعش نأ ةفوكلا ىف انظحال انك اذإو . ةفالحلا ف ع

 ىرخألا ىه ةرصبلا نإف ةعيشلا نم مهيضراعم دض ةيمأ ىب فوفص ىف نوفقي

 . ري رج مهسأر ىلعو : ىومألا مك نع اوحفان نيذلا ءارعشلا نم ريثك اهب ناك

 ةروص قى اومظتني نأ ىعيبطو .: رعاش ريغ ةرصبلا مجاعأ نيب اناقليو

 نب ديزي ممم اورممشا نمي» « حيدملاو ءاجملاو رخفلا نم ةماعلا ىرصبلا رعشلا

 ىنادغلا رد نب ةئرافش لثم رمتاب نوئغتي ءاردخ اضيأ اناقليو ..فريمحلا غرفم

 دّقف « ةفوكلا ق اهعاستا ةرصبلا ف عستت مل امجوم نأ ا ناك نإو «ىميغلا

 ىلئدلا دوسألا ىلأ -لاثمأ نم ةئارعشو دهزلل تحستف "مث نمو « ًاراقو رثكأ تناك

 ناسارخ

 ىح باطخلا نب راه ىف ًاقرش رد ارصم نيالا ف ةرصبلا ددنجنأ انب رم

 مهعم اولمحي نأ اًنيغيبط ناكف « ناْيَع دهعل اهيف :اولغوت دقو ءناسارخ اوختف
 اهداز امم ناكو . ةميدقلا تايبصعلا نم ةيرصبلا لئابقلا هرعشتست تءاخأ ام
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 مهتاراصتنا ىلع نوأفاكي اوناك ةبراحملا شويحا داؤق نأ مهيوفن ىف ةوارضأ

 هيلإ ل دئاقلا ناكو « مهل انه ىلا تاهجلا ةرادإ دانسإب

 ةفيلحلا لبق نم ةالولا عنصي ناك كلذكو . ريكألا مسْعلاب هتليبق "صخب ةيالو
 كانه تّدأ ةدجوم ىهو « ةديدش ةدجوم ىلع سوفنلا توطناف «٠ قارعلا للاووأ

 ناك انك ةليبقلا اهيف ولعت تناك « ةيماد تاكابتشاو ةفينع بورح ىلإ ًامئاد

 . ءىش لك ىلع رأثلا ولعي

 ف مهفالسأ هيلع ناك ىذلا فقوملا سفن ىف ناسارخم برعلا حبصأ كلذبو

 ًانايحأ نولتغشُي اوناك اقحتو + كناراقلاو' ةيلبقلا تافزانملا :قرغحي مهف «ةيلهاجلا

 ىح مهبرح نع اليلق نوفرصتيو نوءده ال اوناك مهلكلو . كرثلا بورحب
 . "ةعاذتج تايبصعلا اهيف تداع برح ىهو « ةريرمأب رح مهنيب اهف اوب راحتي

 أدب ىذلا تقولا سفن ىف كانه رعت تايبصعلا هذه تأدب دقو

 اهفالحأو دزألا تذحخأ دقف ةيواعم نب ديزي ةافو دعب ىأ . ةرصبلاب هيف اهراعتسا

 هللا دبع ةداعزب مي سيق مل تدصتو ٠ كانه ناطللا ىلع لوتست نأ لواحت

 ًانلعم كانه هدي ىف ناطلسلا عمجي نأ عاطتساو . قيقا يتلا مزاخ نبا

 هيلإ لسرأ دحاص لع ةارره ب حلا طايع ىبح «ريبزلا نبال هءالو

 زعموا نبا ىل.أو. نينس عبس ناسارخ مث همعطي نأ ىلعهتعاط ف لخ'دسي نأ

 نأ مزاخ نبا ثبلي لو ء « هيلع راث يعاقب ريكب :ورم ىف هبئان نأ

 : ًاريكب .كالملا دبع اهلع ىلوو.« هنآ ب ةعاط ىف. "ةيئاث تاساعغ تل 3و, لف

 ىلوف ٠ جاجملا ىلإ 0 . ىومألا ديسأ نب دلاخنب هللا.دبع نب ةيمأ ىلو مث
 هبحصي اهمدقف : ةقرازألا ىلع هئاضق دعب ىدزألا بّلهملا 78 ةنس ىف اهيلع

 همزليو . ةقرازألا ىلع هتاراصتناب داشأ املط ىذلا ىرقشألا بعك هرعاش

 نب ةريغملا لاثمأ نم كرما عم هبورح نوفصيو هنوحدمي ناسارخ ءارعش

 لوم مجعألا دايزو ىركبلا ىركشيلا ةعسومت نب راهنو ىميقلا ءانبح

 ناكو « ديزي هنبا هدعب جاجحلا ىلويف 8١. ةنس بلهملا ىقوتيو . سيقلا دبع

 ةناغرف ىف هبورحب كانه ءارعشلا داشأ دقو . ًاضايف ارحب ناك امك ًامادقم ًاعاجش

 دزألل ةديدشلا هتيبصعل جاجحلا هلزمعَديو . ةعئار ةداشإ رهللا ءارو امو مز راوخو
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 صلختي نأ ىري ام ناعرسو «لضفملا هاخأ ىّدويو ةءيبرو نولا نم اهفالحأو

 85 ةنس ىف ىلهابلا ملسم نب ةبيتق ىلويو لضفملا لزعيف « ًاعيمج ةبلاهملا نم

 2« اراوخم اهراقو اك ادئاق ةبيتق ناكو . اهمناطلس مظعيو سيق ةفك ولعتف

 هلوح نم ءارعشلاو « دنقرعسو مز راوخو نحل ضرأو ناتسراخط ى حتفي ىضف

 تاىلس نأ كلذو : هدجي جوأ ى وهو طقس نأ ةبيتق ثببلي لو . هتاراصتناب نونغتي

 «هلاّسعو جاجا ىل 5 ناكو ديلولا هيخنأ دعب ةفالحلا" ىبلو كلملا دبع نبا

 اهفالحأو دزألا هنع تّضفنا ام ناعرسو « هيلع راثف « هريصم ىلع ةبيتق ىشخو

 اهلطب ةلماعم ءاسآو ممهألا لآ نم ًارفن اهنم لتنق ناك هنأل م مهتعبت مث

 ةظيغم تناكو : دزألا هيلإ تمضناو : هب رح عيكو معرتو 02 نب عيكو

 : ىطبنلان ايت حةدا قب ى اوم ا مضنا انك ةعيب رلئابق اهعم تسمضناو ةبلاهملا لسع ذنم

 . ةرجهلل 45 ةنس هفتح ىلف « ةلهاب هتريشع نم ًارفن الإ سيق هتلذخ ًاريخأو

 0 هلزعف . فنعلاب سانلا دحات وع نأ نب عيكو هناكم ناملس ىّنلوو

 ةيلبق ”ةسايس عبّشتب ىضم دقو. قارعلاو ناسارخ نيب هل ًاعماج ؛ بلهملا قبب

 ريكألا طسقلاا ام لعجو . فئاظولا أهم ذلمو ٠ دزألا نأش نم ِش ذإ « ةحماج

 ىف هرخأتل هسبحو ديزي لزعف زيزعلا دبعنب رمع هفلخو نايلس ىفوتو . مئانغلا ىف

 ضعب ىف ءىفلا نإ لاقف . هبتك ضعب ىف ناماسل غلاب دق ناكو «٠ ءىتفلا ءادأ

 براحم لك ذخأ نأ دعب هسلمخ" نأ معزو . بهذلا نم ريطانق ناك هبورح

 هنم بلط املف « فلأ فال ةتس ةياور فو فلأ فال ةعبرأ غلب هنم هلقح

 هلزعب فتكي ملو « ةلودلل هيلع ام ىدؤي ىبح هسبح هءادأ عطتسي ملو ٠ كلذ رمع

 ملجت ىوه وأ طقس كلذبو ٠ نييدزألا هتالو لك لزع دقف . هدحو

 رصع ق تلخدو . ىمكحلا هللا دبع نب حارخلا ناسارخ ىلع رمع ىلو دقو ءدزألا

 دهع اهتاظني نأ كيلي لوو ىسيق ريغ اهالوتو « كلملا دبع نب ديزي

 « قارعبا ىلاو تسلا دلاخل ةعبات حبصت هيفو © ثكأالملا دبع نب ماشه

 اهيلع بيني هارنو . دزألا نأش عفتراف « نميلل ةديدش ةيبصع هيف تناكو

 ةيلبقلا تايبصعلا تيهلاف « هتسايس ىف هيكاحي ناكو ١٠ه ةنس ًادسأ هاخأ

 اهفالحأو دزألاو ةهج نم سيقو ميمت ناتريبكلا ناتلتكلا ماسح لات قشتماو ءًباهلا



 لكلا

 خلبب ناقوربلا ةعقو مساب ةفورع» ةعقو امهنيب تعقوو ىرخأ ةهج نم
 ةناوع نب مكمل الود ٠4 ةنس دسأ لزاعو « عئاقولا امهتيب تلاوتو ٠١6 ةنس

 تانكي ىسفلا يالا "هلا: دع قم رمت اهلوز لزع نأ ثبلي مل ىلكلا
 هفلخو ١15 ةنس ىف اهلع لزّعو 17١١ةنس ىّرُملا ن نمحبرلا دبع نب دينحلا اهيلع

 ناكو جليرس نب ثراحلا ةروث تبشن هدهع قو .ىلالهلا هللا دبع نب مصاع

 ذختاو « ىلاوملا نع ةيزحللا طاقسإ ىري ناك امك « ةئجرملا ىأر ىري
 ةروثلا تلحفتساو . ةقرفلا هذه ىملكتم رهشأ وهو « هل ًابتاك ناوفص "نب مهج

 ىح ٠ مهدهاجي مصاع لاز امو . ىلاوملاو دزألاو ممن نم نوريثك اهيلإ مهنا اذإ
 ىلعقانحلا قيضف ةيناثلا ةرملل ئرسيبللا دسأ هناكم ىلوو ١١17 ةنس ىف لزع

 « قارعلا ىف دلاخ هوخأ طّقسو « تام ًادسأ نأ ريغ . ًابراه رف ىبح ثراحلا

 اهعم هل ًاعماج « ىقثلا رنع نب فسوي اهيلع ى لوو اهتبالو نع ماشه هفرص ذإ

 ًادادتشا تايبصعلا تدتشا هدهع قو « رايس نب رصن اهيلع ىَّنوف « ناسارخ

 ىلع جيرسنب ثراحلا رهظو« ناكملك ىف لاتقلاو راجشلا اهعم دتشاو ًاعورم
 حيصي اثبعو . ىناسارحلا ملسم وبأ رهظب ًاريخأو . لتاقو ةيناث ثداوحلا حرسم

 . ةيمأ ىبب ةياهن نوكتو''' رمألا اوكرادتي نأ هدونجب رايس نب رصن
 تمدتحا ىلا تايبصعلا هذه ىف ءارعشلا راعشأب ىربطلا خيرات ضيفيو

 نأ فرعن نأ فيرطلا نم لعلو . كرّثلاو برعلا بورح فصو قو كانه
 كانه برعلا نم ةرثكلا تناك ذإ « امظع ًاطاشن ناسارخ ىف طشن رعشلا

 « ةريثك ثادحألا ا رعشلا تدجو نييرضملا تدجو اهيحو : ةيرضم

 بعكو مجعألا دايز مهتارعش م نمو . عئارلا رعشلاب رعاش ريغ تمفأف

 نم لععلو . ءانب-> نب ةريغملاوةنلطاق ثباثو ة ةعسوت نب راهنو ىرقشألا نادنع-. نبا

 ةنطقتباث لثم ًامادقم ًاسراف ناك "نمءا رعشلاءالؤه ' نم "نأ فرءننأ في راعلا

 ضعب بح ىف عقي نم ناسرفلا ءارعشلا ءالوهنم ناكو ٠ نادنعلم نب بعكو

 ةدلج ىلأ دنع ىرذ ام وحن ىلع « نهب لزغتيف « مهتايتفو مليدلاو كربلا ءاسن

 رايد ىلإ نوتحي نوريثك نيبراحملا نيب ناكو ."!نادمه ىشعأو. "٠ 'ىركشيلا
 .580 0714/11( بتكلا راد)ىفاغأ 2( لاوطلا رابخألاو اهدعب امو 85 /5ىرم ( اول

 . اهدعب امم ععر/5 قاغأ (ع) . 850 ص ىررونيدلل
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 ةديصقو « نوتيم مهنأ نونظيو « نهو مهب ملي نيح ةصاخو «ةريزخلا ىف مهموق

 ضعب قفّخيأ نأ انايحأ ثدحي ناكو ."'!ةروهشمهضرم ىف بيرلا نب كلام

 هنونمضي ًارعش اومظني و «روغثلا ىلإ اولحريف « مهب ىف ةيبرعلا ةريزخباب ودبلا

 ٍةسصلا دنع دجن ام وحن ىلع ةّضمملا ةعوللاب ضيفي رعش وهو « سئايلا مهبح
 . ناتسربطب ايزاغ تام ىذلا 2"! ىريسشقلا

 ماشلا

 ناسارخ ىف هنم ٌثبنا ام ىلإ رصعلا اذهل ماشلا ىف رعشلا ساقي داكي ال

 لئابق اهروهمج ىف تناك ماشلا لئابق نأ كلذ عجرمو « زاجحلاو قارعلاو

 رعاش مهأو « ةيرضملا لئابقلا هغلبت ام ةيرعاشلاو رعشلا ىف غلبت ال ىهو « ةينمب
 رخأتي وهو « ماعلا عاقرلا نب ئدع وه رصعلا اذه ىف ماشلا ةئيب هتتينأ

 نبرمحو قدزرفلاو ريرج لاثمأ نيزّريمللا زاجحلاو قارعلا ءارعش نع تاوطخ
 ْ ' .  ةعيبر ىلأ

 « حوتفلا عم ماشلا لزن سيق لئابق نم ًاريثك نأ ظّحالي نأ ىغبني هنأ ىلع

 بورا لعج امث « ةينميلا لئابقلاو بلك حللاصمب انمدق اك هحاصم تمدطصاو

 ةهج نم امهئارعش نيب رخفلاو ءاجحلا نارين دقوأو ةهج نم نيفرطلا نيب بشنت

 . تاونس تلظ عقاوم نم اهالت ايف وأ طهار جرم ةعقرم ىف ءاوس « ةيناث
 ةيرضملا لئابقلا هذه دوفو الولف « ماشلا ىلع ًائراط هدعن رعشلا اذه نكاو

 . راطتسا الو رهظام

 نودفي اوناك نيذلا ءارعشلا رعش ماشلا ىلع ئراطلا رعشلا اذهب لصتي امو

 نييزاجحلا نمو . ةريزحلاو قارعلا» دجنو زاجحلا نممهنوحدمي نيب ومألا ىلع

 ليعامسإ و رسيثكو صوحألاو بميصنو تاّنيق لا سيق نبا مهيلعدوفولا او رتك أن يذلا

 )١( (ىسام) ىناغأ ١55/196 ؟/5 (بتكلا راد) فاغأ (؟) ىلامألا ليذو -



 لحل

 ةداّتيمنباو ةفّنللعنب ليقعو ةّئيسْمس نب ةاطرأو لولّسسلا رئيتجسعلاو ىعارلا نييدجنلا
 ىدسألا ريبّزلا نب هللا دبعو ىرادلا نيكسمو لطخألاو قدزرفلاو ري رج قارعلا نمو
 7 ةمرلا وذو موغبانو نابيش يشعاو

 اوناك امنإ « ماشلا ىف اورقتسي ملو « نيدفاو اوناك ًاعيمج ءارعشلا ءالؤهو

 مهأ ناك امبرو . بئاقحلا ردي" مهيلهأو مهرايد ىلإ نودوعي مث اهب نوتملب
 رهشا دقف « اهسفن ةيومألا ةريشعلا ىه ةئيبلا هذه ىف رعشلاب ترهشا ةريشع

 «كلملا دبعنب ديزي هتخأ نبا مث ءةيواعم نب ديزي رعشلا مظنب اهدارفأ نيب نم
 . رخآ عضوم ىف هرعشلو هل ضرعنسو ديلولا هنباو

 اذإ ولغنال "منت نمو « ماشلاىلع ةئراط تناك اهسفن ةرسألا هذه نأ ىلع
 ئراطلا رعشلا اذه نمو . ًائراط ًارعش ةماعب ناك رصعلا اذهل اهيف رعشلا نإ انلق
 ماشلا برع نم مهترثك تناكو « مورلا بورح ىف ةازغلا همظني ناك ام
 نييرضملا نم ًارفن نأ ريغ « بورحلا هذه ىف رعشلا ركي مل كلذلو « ةينعلا

 اوكب و . مهكراعم ضعب ىف هب اوياصتو مهتنسلأ ىلع رعشلا ىرجف“ اهيف اوكراش
 نب ديزي عم ازغ نيح ىلاذُما لايعلا ىبأ دنع دجن ام وحن ىلع ههءادهش هب
 ."!اراح ءائر هاثرف ةرهز نب دبع ىمسي هل معنبا دهشتساو(''مورلا ةيواعم

 ناكو « طاشنلا دودحم رصعلا اذهل ماشلا ف رعشلا ناك وحنلا اذه ىلعو

 « ةفالخلا باوبأ ىلع نيدفاولا عم امإو «٠ سيق لئابق عم امإ ًاثراط هتلمج ىف
 نودهاحجي اوناك نيذلا ةازغلا عم امإو « هسفن ىثرقلا ىومألا تيبلا عم امإو
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 ىرخآلا زكارم او رصم
 ةينهلا رصانعلا اندجو رصعلا اذه ىرخألا رعشلا زكارم ىصقتسن انذخأ اذإ

 )١( ر/ا0 رجح نبال ةباصإلا 14 . 1"
 ) بتكلا راد عبط ) نييلذحلا ناويد (؟ (



 /ا١5

 . ةيرضملا رصانعلا نع فّلختت ةيرعاشلاو رعشلا ثيح نم ىهو « اهيلع بلغت

 رصانعلا نم سلدنألاو برغملا دالبو رصمل نيحتانلا رثكأ ناك نأ فداصت دقو

 ناكف . رايدلا كلت ىف رقتست ؛ مهم لئابق :مهءارو مدنقت تذخأو « ةينهلا

 . رصعلا لاوط ًادماخخ لظي نأو ءرعشلا اهف طشني ال نأ اًنيعيبط

 تناكو . رصم ءارعشلاو رعشلا ىف ةفلختملا زكارملا هذه مهأ لعلو

 رون و نقلا هوو حتفلا لبق ةينامورلاو ةينانويلا ةراضحلاب ةلصتم

 ىلإ اهتذتاسأ رثكأ اهرجه ل ىح نافرعلل ”ةرانم تلظ دقو

 .ةينامورلاو ةينانويلاةراضحلا نمةريثك اياقب رصمع تاظ هنأهيف بيرال ىذلاو. ةيكاطنأ

 ةسردم !مب ترهظام ناعرسو ةيب رعلا ةيمالسإلا ةفاقثلاوج قسفنتت تذخأ دقو

 ريغ . لاجمل اذه ضبنت تذخأو ءصاعلا نب ورمنيهللا دبع اهسأر ىلعةينيد

 ىلع ةينهلا رصانعلا ف نم انلق امل « ًافلختم هاندجو اهبرعشلا ىلإ انعجر اذإ اننأ

 ف نيح ىلإ نيحنم 0 0 !مقا جت اقوا اهمف نيلزانلا برعلا

 ء ىدنكلل ةاضقلاو د باتك ى ةثوثبم ىهو « ةيمويلاو ةيحراتلا ثادحألا

 ناكامب رو ءانل نيلوهجم نودع اهنومظني ني ةفيعضةي رعشلا اهتميق نكلو

 رصم ىلع هتيالو ى ناورم نب زيزع'ا دبع رصاع ىذلا ةمزمز ىلأ نبا مهم

 ءارعش نم طسوتمرعاشقفأ ىلإ تقرت ال هيلإ ةبوسنملا هراعشأو (ه خو - :ه)

 . ناسارخو قارعلاو دجنو زاجحلا ىف ىرخألا زكارملا

 ى هنأ ريغ «ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو فرصمب طشن رعشلا نأ ققحما نمو

 نبا ىلع اودفو نيذلا«قارعلاودجنو زاجحلا ءارعشرصمب هدشنأ «دفاو رعشهتلمج

 ءارعشلا هدصقف ءراردم ًاثيغو ءًاضايف ًارحب ناكو « هلاون ذخأل هنوحدمب ناورم

 مثير خ نب نمنيأو ليمجو ٍبُئيصُننو تايقرلا سيق نباو رئيثك لاثمأ باوص لك نم

 طاشنلا اذه دمخ زيزعلا دبع تام نأ درجمبو . ىلعثلا جاجحلا نب هللا دبعو

 . ةليزحلا اياطعلاو زئاوحلا ذخأل ءارعشلا هيلع دفي دعي ملذإ « ئراطلا

 برغلا ىلإ اهانكرت اذإو « رصعلا اذه ىف رعشلل ىوق طاشن اهب نكي ملًرصف

 اهب رعشلا ناكو «٠ ىسلطألا طيحملا فراشم ىلإ برغملا دالب انمامأ تطسبنا



 لحل

 اهب رهظي مل هنألو ٠ برعلا نم ان نم ىلع ةينهلا رصانعلا ةيلغل « ًافلخت ركأ
 كلذكو . هنوحدعي و ءارعشلا هيلإ لحرب ءناورمنب زيزعلا دبع ةلك اش ىلع ناو

 لئابق اهمحتف دقف « كلملا دبع نب ديلولا دهع ىف ةحوتفملا سلدنألا ىف نأشلا

 . رصعلا ةياهن ىلإ الباذ ايواذ لظ لب « اهب رعشلا رهدزي مل مث“ نمو «ةينمب
 نم هيف ”لجت مل امنأل « ًادماخ نهلا ف ىرعشلا طاشنلا نوكي نأ ىعيبطو

 وحن ىلع ءارعشلا ةنسلأ عل دست ىلا تاروثلاو تاربصعلا اهب مرطضت مل هنألو , ميدق

 ءارعشلا ضعب اهزني ناك دقف كلذ عمو « ناسارخو ةفوكلاو ةرصبلا ىف انب رم ام

 قرزألا "نبا هحيدمب رشا ىذلاىحمحلا لبهد ىلأ ةلكاش ىلع اهنالو حيدمل

 .رخاوأل نييضابإلا جراوحلا طاشن اهبف رهظ نيحو . ''اريبزلا نبا ىلاو ىوزخا
 رعشلا ناك لاح لك ىلع نكلو . ةنسلألا ضعب ىلع ىرحي رعشلا ذخأر صعلا اذه

 توقاي هل مجرت ىذلا ىديبزلا دلاخ اهئارعش ريخ ناك امبرو : ًافلختم كانه

 .'!همجعم ىف

 )١( (ةرهاقلا عبط ) ءابدألا مجعم (؟) . 1؟مه/07 (بتكلا راد) ففاغأ 51/11١.



 ىناثلا لصفلا

 ءارعشلاو رعشلا ىف ةماع تارئؤم

 ةغللا ىف كلذ رثأو اهب عتو ةببنجألا ممألاب جازتمالا

 راطقأ ىف ةحمسلا ههلاعتو مالسإلا نورشني مهريزج نم برعلا عفدنا

 0 « برغملا دالبو رصمو ماشلاو ناسارخو ناريإو قارعلا اوحتفف « ضرألا

 سناربلا فراشمىلع مهمالعأ اوزكرو « قراط لبج ىف ةقيضلا ءاملا ةعقر

 0 دست مهلا ضب تناكوبب دنهلا ىف اهوزكر

 برعتت تذخأو « ًاعيرس نيرطقلا نيذه برعت ىلع كلذ دعاسف « ماشلاو

 دنعي مل دئكيح نمو : لبق نم ةبورعلاب دهع اهل نكي م ىلا ىرخألا راطقألا

بيرق بوعش ىف عيشي لخأ دقف  مهدحو ةري زدلا ءانبأي اًضاخن ىبرعلا ناسللا
 ة

 هب ذأ ىذلا ءالولا ماظن اهبرعتل أيه امم ناكو « تبرعت ام ناعرسو « ةديعبو

 « مهمالو ىف بورحلا قيقر اولخدأ دقف « هاا مهحوتف ق مهسفنأ برعلا

 اذه ىف اولخدي ىك ةحوتفملا بوعشلا نم هءارؤ "نم مامأ ةعساو باوبألا اوحتفو

 . ةيبرعلا لئابقلا نم نورْثؤي نميف اوبستني و ءالولا

 ةكرتشم ةايح نوشيعي ًاعيمج ىلاوملاو برعلا ذخأ حوتفلا تمت نأ درجمبو

 ١ طاطسفلاو ةفوكلاو ةرصبلا لثم مهم اركسعمل نوحتافلا اهطتخا ىبلا ندملا ىف ىتح

مدخ مل اوم دق نيذلا بناجألاب ندملا | نم اهزيغ فو اهيف اؤطلتخا ترغلإ نإف
 مهتا

 مهومدختسا ذإ ءيهروصقو مهرود مهب تّصّنغو « ةراجتلاو ةعارزلاو كارحلا ىف

 وه اموحن ىلع« ةيناث ةهج نم مهئامإ نم تاريثك اوجو زنو ة ةهج نم مبءاجاح ىف

 ذنم نيعباتلا لايجأ ىف كلذ 2 رهظو . ىراوخلاو ىرارسسلل مداختا نع فو رعم
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 ءانبأ 000 : 1 2 تاج 0 0 7 لمف لوألا مهليج

 ا و 1

 هر لها قي اولا نذأت 0 ىلاوملاب عساولا ج ازتمالا اذهو
 تاغل ملكت مهراطقأ تناك امي سري رععلا »ف .اوذخأ دق: <: هيرحلا ارثأت

 قارعلا لهأ ناكو « ةيسرافلا نوملكتي ناسارخو ناريإ لهأ ناك ذإ « ةفلتخم

 ةيمارآلا ماشلا لهأ ملكتيو « ةفلتخم ةيمارآ تاغلو ةيطبنلاو ةيسرافلا نوملكتي
 لهأو ٠ ةيطبقلا نوملكتي رصم لهأ ناك اميب « ةيماسلا تاغللا نم اهريغو

 سلدنألاو برغملا ىف ةفاقثلاو ةسايسلا ةغل تناكو . ةيربربلا نوملكتي برغملا
 ةينايرسلا ناريإو قارعلا قو ةينايرسلاو ةينانويلا ماشلا» رصم قو ةينيئاللا
 . ةيسرافلاو

 « ةيبرعلا اهلحم 0 اهباحصأ ةنسلأ نم اهنكامأ كرت تاغللا هذه تذحخأو

 جردتي برعتلا نيحأ دقف 2 اهاحشو ةيضع نب ًاعيرس تدحي مل اذه نأ ريغ

 ناكو « روطتلا نم ةفلتخم ًاروص روطنت ةيبرعلا تناك كلذ ءانثأ فو . ًائيشف ًائيش

 هتغلو ميركلا نآرقلا لضفب - ريبك دح ىلإ تحب" نأ كلذ نم اهباصأ ام لوأ
 ةماعلا ةغللا ىه نآرقلا ةغل تحبصأف « لئابقلا نيب تاجهللا قورف  ةيشرقلا

 نم تلظ نإو « ناكم لك ىف نييايو نييرضم برعلا اهب بطاختي ىلا
 ىف نائروطت ىلاوملاب جازتمالا ببسب رهظي ذخأو . كانهو انه راثآ ىضاملا

 مهنع مهفي ىح « ةطسبم تاريبعت مادختسا ىلإ اودمح برعلا نإ « مهافتلا ةغل
 ضعب مهْنم نوريعتسي اوناك كلذ ءانثأ ىو . ةلوهسب هنوظفلي ام اوكوليو ىلاوملا
 اهنوبرعي اوناكو « ةراضحلا تاودأو ةمعطألا ىف ةصاخو ةيمجعألا تاملكلا
 نايبلا ١ هباتك ىف ظحاحلا انيلع ضرتعسيو . ةيلصألا اهتروص 0 اهنوقبي دقو

 ةفوكلا لهأ ةنسلأ ىلع ترج ىلا ةيسرافلا تاملكلا نم ؛ نييبتلاو

 نونمسي اوناك مهنأ كلذ نف ٠ ري دك اص
 قرط عيرأ ىتلمو « جورذابلا » ءاقمحلا ةلقبلا وأ كوحلاو « لاب » ةاحسملا



١ 

 '''ىذّيو » موذجملاو «ًرايخوءاّشقلاو «رازاودقوسلانومسي اوناكو :؛كوسراهج» «
 نأ و مطقم لوخد ق كلذ حضتيو ةرصبلا ىف ةعئاش ةيسرافلا تناكو «

 رمعم نب هللا ديبع نب رمعل ؛ '"'نارمع :لثم عئاطقلا ءامسأ نم ريثك ىلع ىسرافلا

 نابلهم هو ديسأ نبدلاحل«نادلاخدو ىبمودّسسلافوجنمنب ديوسل «نادَْوس»و «

 نب ديزي نأ نم ىَورَي ام ةرصبلا ف ةيسرافلا عويش ىلعمدي امي . بهلملا لآل
 ا"ذيبن هاقس اهيلع هتيالو ىف دايز نب هللا ديبع ةرسأ اجه نيح غّرفم
 هب فاطي نأ رمأو ءريزنخو ةًره ىلإ ًانورقم ةلهلهم بايث ىف ةباد ىلع هلمحو

 ةيسرافلاب هنولأسي راغصلا هلوح عّمجنف « ةيرّزُملا ةروصلا هذهنلع عراوشلا ىف

 : ("”مهتاسلب مهبيحي ناكف « اذه ام ىأ ؟ تسيج نيإ

 مئالاو
 تسا ىبسور هيمس

 : ىصرو . دايز مأ : ةيمسو . ءام : بأو « ةنونيكلا لاعفأ نم : تساو

 . ىغسلا ديريو « ةريزتحلا ةيمسو بيبز ةراصعو ذيبنو ءام اذه ىأ . ةريزتحلا

 عم ةئيدملا ىف ةريزخللا لخاد ىلإ طقس ةيسرافلا ريثأت نأ ظحاحلا ظحالبو
 ماعطو ؛« قدزرلا » طيمسلاو «زب رجلا ٠ خيطبلا ومس 2 « سرفلا نم اهنزن نم
 كلذ ريغو « جنرشإلا » جنرطشلاو «روزملا » لدرحلاب معقني ني محل وهو صوصملا

 , ؟)ءامسألا نم
 اهادعت دقف « ةيمويلا ةغللا دنع اههبشي امو ظافلآلا هذه مادختسا فقي مو

 قى اشاع نيذللا ريرجو قدزرفلا لاثمأ برعلا نم ءارعشلا ضعب رعش ىلإ ًانايحأ

 ةبعل ىف ةفورعملا « قذايبلاو قذيبلا ١ ةملك مدختسي امهوأ دجن ذإ « ةرضبلا

 نيح اهيف قذكيسبلا بيصي امو ةبعللا فرعي ناك هنأ ىلع لدي ًامادختسا جنرطشلا

 .:*”أري رج ًابطاخم لوقي « ًاريزو حبصي ذإ ةعقرلا رخآ ىلإ مدقتي

 ١9/1١ نييبتلاو نايبلا ( 4 ١ . اهدعب امو ١5/1١ نيييتلاو نايبلا ( ) ١

 نقيب ةعبط ) قدز رفلاو ريرج ضئاقن (0 ) ٠ امو 70+ ص ىرذالبل نادلبلا حوتف 00
 . ل80 ص . اهدعي

 . 148/19 نييبتلاو نايبلا )020(
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 قباوسسلا هوجو نم ىصاوتلا ٌناكم اهمدق مع َْتَدَع اذإ نحئنو

 قذايبلا ىف َّقَّدْيَب ىعردل تنأ»و مهجاتو كولملا ثاريم كتعنم

 ةملك قدزرفلل ١ ءهقلتس دعب هربو فوتنملا لتمحلا ىعمب ةيسرافلا « قذؤرلا

 ىف لوقي ذإ « هفاتلا ءيينلا ىلع ةلالدلا ةيمراغلا  قديبا» ةملك اهعم مدختسيو
 تأ ناعج الفرزدق١١( :

 قذْؤّرلا دلج ّحّْلَس كلناجع اوخلس امدعب قدزرفلا بضغ ىف ريخ ال

 قّدْيَبلا رح لثم َنِدِْج ٌرْهَم ذإ انتانب رهم هافَصولا» نوعبس

 اذإو 3 مهافتلا ةغلو رعشلا ىلإ ةيطبن تاملك تلخد ةروصلا هذه سفنب و

 هءارو ناك دقف انمدق ام وحن ىلع ًاروطش ةيسرافلا نم غاص غارفم نبا ناك

 . ىدنسلا ءاطع ىلأ لثم دنا نمو "'*حابر لثم جنزلا نم ءارعش

 نإف ىلاوملا ءالؤه تانك نم ةيبرعلا باصأ ام كلذ نم مهأ ناكامبرو

 دجوت ال ىتلا ةيبرعلا فورح ضعب قطن ىف ًارسع نودحي اوناك مهنم نيريثك
 ىلع ىرحي ناك امم ًاروص نييبتلاو نايبلا ىف ظحاحلا انيلع ضرعيو « مهماغل ىف
 نف « ًاداسفإ ةيبرعلا ةرابعلا دسْئفنتل ىتح, تانكللا هذه نم مهماع ةنسلأ
 : هباجأف ؟ناطلسلا دن نم ةبيعملا باودلا عيبتأ :ًاساخن لأس جاجحلا نأ كلذ
 مهفي مو .« نوكت ءىجت اكو « اهيادم ىف انناكي رشو اهزاوه ىف انناكي رشو
 عامس داتعا ناك دق نم ضعب لاقف ؟ ىنعت ام كليو هل لاقف لوقي ام جاجحلا

 انؤاكرش :٠ لوقي : كلذ لثم مهفي راص ىتح ةيبرعلاب جولعلا مالكو أطحللا
 :'"اههوجو ىلع اهعيبن نحنف « باودلا هذبب انيلإ نوثعبي نئادملابو زاوهألاب
 « ركمأ ناجعىف نادرا عقو »: اهدلو ضعبل تلاق ريرحلا دلو ”مأ نأ كلذ نمو

 ناهويل ةيبرعلا رظنا. حاير نب حينس وأ حاير 00 .مو6 نم ضئاقتلا ( د١
 . "5 نص ششماه كف“ ناضيبلا لع نادولاليضفت ةلاسر رظنا (؟)

 . 111/1 نييبتلاو نايبلا (6 ) 2 ( وكترك ةعبط ): ىرجشلا نبا ىلامأو ظحاجلا
 وأ حابر وه له هما ىف فلتخا دقو ١و4 /1
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 ءارعشلا ضعب لاقو . ًاناجع نيجعلا تقطنو "الاد ناذرحلا نم لاذلا تلدبأف

 : اهتنذكلل ركذي هل دلو مأ ىف

 كذلا ثينأَتو ىنألا هرعت كيا اين عمسأ هت ل

 رمقلا ركذ ىف ٌءادوسلا ةدوسلاو

 ىلع ىرجت تانكللا هذه نمراثآ تناكو .0١2رمكلا هقطنت تناك ذإ

 ىح « ىبرعلا رعشلا قفأ ىلإ مهتاكلم مهب تدعص نمم ىلاوملا ءاحصف ةنسلأ

 نم ركن ءضلنللا ترغلا ءا ارعش نع ةغالبو ةحاصف هيف نولقي ال اوحبصأ

 نيعلا لادبإ ىلإ ايف بهذي ةيسراف ةنثكل خضتري ناكو « مجعألا ًادايز مهيب

 : هحيدم ضعب ىق بلهملا دشنأ هنأىوريو :2'”ائيش نيسلاو ءات ءاطلاو ةزمه

 ٍليلخ لك ناطلسلا ريغ اذإ ةعفر دولا ىف ناطلُسلا هداز ىتَف

 ًامالغ هبهوف بلهملا عمس ىلع كلذ هنم رركتو «"0ناتلشلا هداز » : لاقف

 : نيرصعلا ىف اوشاع نمم وهو ىدنسلا ءاطع وبأ ناكو . ؟؟!هرعش دشني

 بهوتسي نأ كلذ هعفدو « انيس نيشلاو اياز ميدلباو ءاه ءاحلا لدبي ىبابعلاو ىومألا

 ( *!هرعش دشني ًامالغ ىللكلا ميلس نب نايلم ىمسي هل ًاحودمم

 ضعب اهم تبرست دقف « مهدحو ىلاوملا ةنسلأ ىلع تانكللا هذه رجست و

 « مهم مهتاهمأ تناك نم ةصاخف مهيف نوئشني اوناك نم ةنسلأ ىلإ راثآلا

 هاقبتسا ذإ « قارعلا ىلاو دايز نب هللا ديبع نع ةاورلا انثادحي ام وحن ىلع

 ءاه ءاحلا لدبي ناكف (« هيبوريش و نيباملا تجوزت نيح « ةناجرم » همأ عم هوبأ

 لاق اذإو ؟تنأ ىرورهأ :لاق ؟ تنأ ىرورحأ : لاق اذإف : افاك فاقلاو

 املس قم الذب مكفويس اوحتفا : ةرم لاقو .2''كل تلك .: لاق كل تلق .

 : 2"هلوقب هوجهي غرفم نبا لعج ام « مكفويس

 )١ ( نييبتلاو نايبلا ١/7 . ) 4( راد ةعبط ) ىفاغأ 00
 ) ىناغألا مجاروال ؟/ 5 ءارعشلاو رعشلا (ه) 2 ةعبط ) ىفاغألاو 71/1 نييبتلاو نايبلا (؟

 (ىساسلا ةعبط) . .؟9/1 84 ( ىساسلا ١5/ىلا.

 ؟/١ نييبتلاو نايبلا (5) 2 دربملل لماكلاو ؟١/١ نييبتلاو نايبلا («)

 51١. / ؟نييبتلاو نايبلا (7) . 755 سم ( تيار ةعباع )
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 عايضلل كرمأ لكو َتْعَضْأ ديعب نم كفيس تحتف مويو 6 م كة 3 - .

 : هتنثكل ىلإ ًاريشم هيلإ بتكف ةيواعم ىلع هدفوأ دايز هابأ نأ ىورسبو
 (17؟ هناسل نم موق نكلو تفصو اك كنبا نإ »

 رعشلا زكارم ىف كلذ نم ثدح ام حضوت صوصن انيديأ نيب سيلو
 هذه نم قارعلا ىف ثدحي ناك ام نأ دب ال نكلو « ةحوتفملا راطقألاب ىرخألا
 تانكللا هذبب ”نرتقاو . هلثامب ام ةديعبلاو ةبيرقلا زكارملا ىف ثدحي ناك تانكللا

 حئار الو رماغ سيل نمك ١ تربدأ تلبقأ دق تلق اذإ

 عاش نحللا نأ رهظيو . (2"!احئارالو ايداغ سيل :٠ لوقي نأ سايقلا ناكو

 مهدالوأ بيدأتب ةيمأ ىبب ءافلخ ىلع مْ نمو « موسفنأ برعلا ضعب ةنسلأ ىلع

 اميو « هناسل ىلع نحللا ىرجف ديلولا هنبا بيدأت لمهأ كلملا دبع نإ لاقيو

 نيح هيبأل لاق هنأو « ماللا مضي نضل و ةملك ًاموي قطن هنأ هن نم ووري

 : ةرم لاقو )) كيدف ىبأ لتق نينمؤملا يما ايا : : ىجراخلا كيدف وبأ لتنق

 .7'(2ناديملا نع نا داصلا ناسرفلا در مالغ ايد

 ع فررعلا جاجحلا ىرتل ىبح ةرصبلاو ةفوكلا ىف نحللا اذه عستاو

 يعمي : رمل نبا لأسيف « هنم هسفن ىلع فاح ةيدابلا و هتأشنو هنساو

 ىنعمستأ كييلع تمزع : جايا لاف: ناللا حصفأ ريمألا : لاقف ؟ نحلأ
 : لاقف . نآرقلا ىف : لاق ؟ نيأ : جاجحلا لاقف . ًافرح : لاق ؟ نحلأ
 موا ما اك الإ ل لوقت : رمعي نبا لاق ؟ وه امث . هل عنشأ

 ”نكاسمواهداسك نوشخت ”ةراجتو اهومشتفرتقا لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو م كناوخإو
 . بصنلا اهناكمو عفرلاب ةبحأ ةءارقب (هلوسرو هللا نم مكيلإ بحأ اهنوضرت
 عمصت ل عجل جاجحلا لاقف . هب أدتبا ام ىبسن مالكلا هيلع لاط امل هنأكو
 ىَورَدو انا هتحاصف نم هب روتشا ام عم ىرسقلادلاخ ناكو . (؟[ديأ نحل ىل

 . اهدعب امو ٠١ 5 /؟ نييبتلاو نايبلا (؟) 20851٠١ /؟نييبقلاو نايهلا(١)

 . 16 ص مالس نبا (4) . موم ١ ءارعشلاو رعشلا (؟)
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 : 217 لفون نب ىبحي لوقب هيفو . « نوُيناضمر انإف نونيبجر متنك نإ » : موي لاق هنأ

 بطخلا ىف قيِدْشّتلاِب علوي ناكو 2 ةبطاق سانلا لك سانلا ُنحلأو

 نب لالب ىلإ الجر مصاخ ىوحنلا رمع نب ىسيع نأ ةاورلا ىورسيو
 لعجو بارعإلا مّنبتتي ىسيع لعجف ىرسقلا دلاحلا ةرصبلا ىلاو ةدرُب ىلأ

 ُُ 6. ِ و ع

 هيلإ بحأ اذه قح ضعب بهذي نأل : لجرلل لالب لاقف ءهيلإ رظني لجرلا

 ناسارخ ىف فرع نمو .2'!كتّجحل دصقاو هب "لغاشتت الف بارعإلا كرت نم

 كاملا دبع نب نايلس ناكو .""!ملسم نب ةبيتق وخأ ملسم نب ورمع نحللاب
 مخفي اك نحللا مخفي ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ةريغملا : لوقي قشمد ىف

 . 2*) بارعإلا ريبج نب عفان

 ةاحنلاو نييوغللا روهظل عفد ىذلا وه ةلكاشلا هذه ىلع نحللا ٌراشتناو
5-3 : 

 ىف ةصاخو ءاملعلا نم ةعامج دّرجتت تذخأ دقف « ةرجهلل لوألا نرقلا ذنم

 ضرعتي ءاملعلا ءالؤه ضعب ناكو .داسف نم اهلخد امم ةيبرعلا ةيقنتل ةرصبلا
 « ةيفاقلا كلذ ىلإ مهترطضا ول ىتح « اًنيوحن ًادقن مهدقني ءارعشلا ءاحصفل
 قدزرفلل هتاعجارب ىبرضحلا .قحسإ ىلأ نب هللا دبع بناحلا اذه ىف رهّتشاو
 هيف لاق ىتح هعجاري لاز امو « ةيوحن تاذاش ضعب نم ًانايحأ هدب“ ناك امف

 : روثأملا هتيب

 ايلاوم ىلْوَم هللا دبع نكلو 2 هتوجه لوم هللا دبع ناك ولف

 .2"!لاوم ىلوم : لوقت نأ نسحب ناك : الئاق قحسإ ىلأ نبا هل ضرعتف

 ىذلا امثإ «ةيدابلا ىف أشن هنأأل ىوغللا سلا ف ضعضب ْفَرْمعُي ل قدزرفلا نأ ىلع

 لجسيو .تنيتمثكلاو حاّممرطلا لثمندملا ىف اوتبن يذلا ءارعشلا ضعب كلذب فرع
 ًامادختسا هرعش ىف ةبي رغلا ةيودبلا ظافلألا مدختسسي ناك هنأ حامرطلا ىلع ةاورلا

 مو .'"!هرعش ىف نييمارالا طبنلا ظافلأ لاخدإب فتاكي ناك هنأو 27 قيقد ريغ

 . اهدعب امو ١١ ص مالس نبا (ه ) . 5١5/5 نييبتلاو نايبلا ( ) ١

 راد ةعبط ) ىناغألاو ٠١4 ص حشوملا 3( . ؟8١/ ؟ نييبتلاو نايبلا (؟ )

 . 5/1١7" ( بتكلا . 5١/٠ نييبتلاو نايبلا (* )

 . 5١8 ص حشمملا (7) . 5١1/7 نييبتلاو نايبلا ( 4 )



 لهب

 حامرطلا ”كرشقتي ناك هنكلو « ةيطبنلا ظافلألا هراعشأ ىف كلسي تيمكلا نكي

 اذ دشنأ هنأ ىوزرُيو «23ةيودبلا ظافلألل قيقدلا ريغ مادختسالا ةرهاظ ىف

 د ا ل رق نول لاق ممل أ ردم انوا ورع شع امير اكتم ىلا

 الف ءىبثلا فصت كنأ كلذو « تأطخأ وأ تبضأ هيف كل لوقي نأ ناسنإ

 ”لئعاو هرظن ةهجوب تيمكلا عنتقاو « بيرق عقت لب « هنم ًاديعب عقاب يح

 ناك كلذلو «02"'هل فص ًائيش فصي امنإ «هنيعب هآر ًائيش فصي ال هنأب كلذل

 : 29 ةغللا ىف حامرطلا راعشأب الو هراعشأب نودهشتسيال نويوغللا

 2 مهسفنأ برعلا دنع ىبح فعضت قئالسلا تذخأ وحنلا اذه ىلعو

 رصعلا ىلإ لصن امو . ةيدابلا نابلب او ذغتي ملو رضحلا ىف مهم اوأشن نم ةصاخو
 ىمالسإلاو ىلهاحلا ميدقلا رعشلا نيب الصاف اطخ نوي دوغللا عضي ىبح ىبابعلا

 الصف هب اولص-ف طخ وهو نيدّتلوملا رعش هوعم ىذلا 5 ىبسابعلا رعشلاو

 هب ”دتعي ال ىذلا رعشلاو ةغللا ىف هن داهشتسالا نيدزايدلا حيصفلا رعشلا نيب اًنمات

 امأ « ءانثتسا نود نيمرضخملاو نييلهاجلا رعشب اودتعا دقو . داهشتسالا اذه ىف

 نيذختم تيمكلاو حاهرطلا لاثمأ برعلا نم ًارفن هنم اوجرخأف نييومألا رعش
 . ميلسلاو بيعملاو ىفصملاو بوشملا ةفرعمل ًاسايبقم رضحلا ىف ةأشنلا

 رعشلا تاعوضوم ىف هرثأو مالسإلا

 ىوقي ريثأت وهو ٠ ىومألا ر هشلا تاعوضوم ىف مالسإلا رثؤي نأ ىعيبط
 لغلغتي من رهو مالسإلا هقمعت نم مهيب ناك ذإ « ءارعشلا ةيسفن بسح فىعضيو

 ظاعولا نم ناكو « هلالظب نولظتسي اوناك ًاعيمج مهنأ ىلع . هقامعأ ىلإ
 دجاسملا ىف ءاوس « مهكستو مهظعو ريبعع ءاوجألا 0 ىق نوعيذي كاّسنلاو

 ثععبلا نع سانلا نوثدحب نولازي ام اوناكو . ةيزاغلا شويحلا تامدقم ىف وأ ةعماجلا

 )١( ص حشوملا ١١١ (ىساس ) فاغأ (؟ ) ( بتكلاراد) ىناغألاو 16/2.1١
 ص حملا (؟) شلل ٠151 1١6.
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 لوسرلا ثيداحأو ميركلا نآرملا نمو ظعاوملا هذه نم تمارتو . ايندلا عاتم ْق

 ىف تسكعناو ءارعشلا سوفن ىلإ تذفن ةريثك ةعشأ نيلوألا ةباحصلا لاوقأو
 امتاعوضوم فالتخا ىلع مهراعشأ .

 نم مالسإلا ريثأتب لزغلا باصأ ام ىلإ عضوملا اذه ريغ ىف انرشأ دقو
  22007ةنيدملا ءاهقف دنعو زاجحلا ىداوبو دجن ءارعش دنع ءاقنو ءافصو رد

 ىلع مالسإلا ىفضأ امنأكو « هعويشل لب ىرذعلا لزغلا روهظل أيه امه . ةكمو

 نم ةلاهب اهطاحأ « ةيسدقلا نم ًابرض ءارعشلا ءالؤه دنع لجرلاب اهتاقالعو ةأرملا
 امنود ىري وه اذإ لب « طايتحا ىف الإ اهنم وندي ال رعاشلا اذإف « راقولاو لالا

 بحلا حيرابت نم هباصأ ام وكشي هسفن ىلإ لوحتيف « باعص ىأ ًاباعص
 ًانايحأ اهيف عرضي ىوكش ىهو « هبح ىف هباذعو هلأ نع فشت ىوكش هباصوأو

 ليمج لوق ةلكاش ىلع هبر ىلإ 23 :
 يب اه ر 0ك : 0

 غوري بيبح ىوكش نم دب الو اهّبُح سانلا ىلإ ال وكشأ هللا ىلإ

 عّرضتي ًاعشاخ مكيلإ ىنسُأف يْلتَق نسيف هللا نيقتن الأ
 ْ 0 .٠ هول 3 :

 ضعب مَع ى نومهلتسي نيير دع ريغو نيير'ذدع اعيمج نيلزغلا ىرنو
 :2"!ةعيبر ىلأ نب رمع لوقي ٠ نارفغلاو وفعلا ةركفك ةيمالسإلا راكفألا

 ُرومَغ ٍوْفَع وذ هللا نإف ىدرجو لّْبَح ىقِلطَأ كتبلف
 « ةنمؤملا سفنلا لتاقلهّللا باقعو لتقلا ف ميإلا ةركف ددري رعاش ريغ ىضم دقو

 :29 لوقيف « هتاعوطقم ىدحإ ىف اليصفت ةركفلا هذه لصفي قدزرفلا ىرنو

 ىدتارلطعوإا رك فللعا خا" نإ ةماش نب هيجان تحأ" اي
 '"ىمَتأَت ال لّلَحَيف ةفيربل ىه نم كنأ كانه تفلح اذإف
 مألألا باذعلا عم ُنِدَّلَحَت ا ريغب امد تكفس نكلف

 . 5 تيب راصن نيسح قيقحت ليمج تاوؤيد )١(
 778/7( ىواصلاةعبط)قدز رفلا ناويد (؟ ) 1١١7. ص
 . ىتعست : نيملا نم للحتت (4) 4٠ مقر ( زتراوش رشن) رمح ناريد (؟)
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 '" لبكي لثم كيلع نركي ًالْقِف نلوختل كيلع ىد تلمح نشل
 اهيلإ فاضأف « وحنلا اذه ىلع لتقلا ةركف ىف عسوت قدزرفلا ناك اذإو

 نإف ةرخآلا باذع نم ةيانج ريغ ىف لتاقلا رظتني امو نيهلا نم ءانثتسالا
 « مسمللا ف صخرتلا ىوتفب اهعفشيو مارحلاو لالحلا ةركف لغتسي نها حاضو
 : 0 كلوعي . "لق

 ل تفس كلوز انوه تلك 131

 مّمّللا ىف هللا صخرام اهثملعأبو -اهدنع تعرضت ىتح تلون انف

 نمو ًاحاضو ءاج كلذ لكو . اهلثامي امو ةرظنلا ممللاب دصقي هنأ حضاوو
 جرتمت هراكفأو هظافلأ اذإف « مهبولق طلاخم ناكىذلا مالسإلا نيا مهانركذ

 . هظافلأو بحلا ىناعمب
 ريوصت ىلإ هبناوج نم ريثك ىف لوحتي هاندجو حيدملا ىلإ انلوحت اذإو

 نأ ةالولاو ءافلخلا حيدم ق ريوصتلا اذه قشوو « حودمملا ىف ةينيدلا ةليضفلا

 نودي ءاردبخلا نقف + ةارغ مصفنت ال ًاطابترا نيطبت رم اناك نيدلاو مكحلا

 نيب داح عارص بشنو . ةيعرلا نيب ةيوامسلا ةلادعلانازيم نوميقي مهنأو مهاوقت نع
 نيملسلا :لعألا مكاحلا ىف ةيناث ةهج نم ةعيشلاو جراوحلاو ةهج نم نييومألا

 نم اوذفن نأ ةيمأ ىب ءارعش ثبلي مو . ةينيد تافص نم هب ىتلحتي نأ ىغبني امو

 زيزعلا دبع نب رمع ناكو « ممم لكل ىيد راطإ مسرو نييومألا ديجمت ىلإ كلذ

 ىذلا ىوقتلا راطإ مسر نم ءارعشلا رك اف“. ىلا ىومألا مكاحلل اًنقح الاثم

 :29 ريشك لوق ةلكاش ىلع ؛ همكحيو هب فيط
 2 ع 2-0 01 2 1 َ

 ل 2 عا 0 ٍ ْ .٠

 مصغمو فكب ايندلا كل ىعارت 2 اهايث كولهلا َسّْبِل تّسبل دقو

 مظنملا نامجلا لثم نع مستو ةضيرم نيعب انايحأ ضموتو

 )١( رئازحلا ةعبط) ريثك ناويد (؟ ) . ةكم نم نيتلحرم ىلع لبج : ململي ( /؟١١.
 مىملك لاغأ (؟) .
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 "مقل را نع اندم هلك ناك يقم يقع ةيقرعاف

 ممصم ىأرب قبب اع ترثآو . "اقنوم ناك نإ قفي ىلا تكرت

 رمِلظُم رشلا نم موي ىف كنابأ ٠ قدللا ترش ,قاقلات تورو

 دهزلا ًاضيأ هيف روصي لب « بسحف ىوقتلا رمع ىف روصي ال وهو
 عستتو . هلوحنم سانلا رثغي ىذلا لئازلا اهعاتمو اهتنتفو ايندلا نع ضارعإلاو
 تُئيتملكلا_تايمشاه ىف دجن اموحن ىلع مهّهمنأل ةعيشلا حيدم ىف ةروصلا هذه

 : 9” مشاه ىب ىف لوقي ذإ ميرحخ نب نعأ رعشفو

 ءارتقاو ةالص  مكليلو  موصو ةدباكم مكرامن

 البلا كاذ مكيف عرسأف ىكرتلابو تارقلاب ميلو

 ذخأ ذإ « ءاجهلا رثأت ةيحورلا هتيلاثمو مالسإلاب حيدملا رثأت ام وحن ىلعو
 قوسفلاب مهفصو ىف اولاطأف : نيدلا نع مهفارحناب مهموصخ نوجب ءارعشلا

 :27 بلهملا ل1 قريرج لوقك نايغطلاو ىغبلاو

 اورابف دومت تلعف امك اًوغطو  مهنيد ى اوطرف بلهملا لآ

 ماكحأ ليطعتو تامر كهلان مظلاب نييومألا ةعيشلا ءارعش ري ًائادو

 د 7 تيمكلا لوق لثم نم ةّنْس الو باتك هب تأي ملام عادتباو نيدلا

 اوُلحْوَ مث 5 ابتأ اع: اولزأ ايو تدعي عدن ماع 1 مهل

 ل هللا نم 0 الو باتك هب ير امنايهرلا عدتبا امك

 0و“ 2

 لدهتملا ةلخنلا علط مرحيو ميمدل نيملسملا ءامد احت
 اس

 « تايبصعلا ريثأتب - عضوملا اذه ريغ ىف انمدق اك -- ءاجهلا بهل دتشاو
 ضرعتي ناك ءاّردقلا ىتحلب ٠ فيرشالو لاوالو ةفيلخ هنم حسني دكي ملو
 مهنأو قافتلاب مهمومري اوناكف ٠ رمألا ىلوأ نوجادي مهوأر اذإ ةصاخو :٠ ءارعشلا

 )١( ه4 ص( ىواصلاةعبط) ريرج ناويد ( +) . ًاحيزم : ًاقودم ١؟.

 ) (ىماس ) فاغأ (؟ ١/> . ): ( ص تايمشاخغلا #١١ .



 ام

 ةمرلا ىذ .لوق ةلكاش ىلع « حالصو ىوقت نم نو رهظي ايف نيقداص اوسيل
 : )١( مهفئاوط ىدحإ نم ًارخاس

 ءاملا برشي نمم كبايث ظفحاو هبراش كرَعُدَي الف ذيبنلا امأ
 عادلا مه اوناك اونكمتسا اذإ ىتح

 ًءاَرَق َنْوَعَدُ مهو صوصللا مه

 مهرودص ىف امع َنوُراَوِي موق
2 9 . 5 0 
 مهقوس فاصنأ ىلإ نيرمشم

 نم مالسإلاب هرثأت ىف ىوقأ نأك ةسامحلا رعش نإ انلق اذإ دعت ال انلعلو
 ناك هنأ فورعمو « داهحلا ىف هرثكأ "ظني ناك ذإ « حيدملاو ءاجهطلا رعش
 ليبس ىف داهشتسالا ىلع مهنتي ظاعوو ”صاّصُكق نيب راحملا فوفص ىف ًامئاد
 تمظُت ىلا ةيسامحلا مطقلا ضعب تلوحت مث نمو « هناوضرب اوزوفي ىح هللا
 :(9 رايس نبرصن لوقك « ةصلاخ ظعاوم ىلإ ناسارخخ ىف
 مهكر ات تنأ ًالْهَأو اينُد كنع عد

 ادهتجم رارسألا ىف هللا ىّقَت ْرِثكأو

 نهتم لامعألاب كنأب ملعاو

 ةرخآ جري مل نم كّداهج خنماو

 2م.

 انومودي ال ٍلهأو اين > ام
 انك ناك امرأ لح قتلا ف
 انوزحم مهلا ريثك كاذل ْنكَف

 نوصي ال رموقل ادع

 انوتفم باترملا عدو « هب مهنم
 وعدي و «لهألا كاله نم ركذي امب ىنافلا اهعاتدو ايندلا قف دهزي ًارصننأ حضاوو-

 رخذ نم هل ختي نأ ىغبني امو رخآلا مويلاب ًاركذم ءافحلاو رسلا ىف ىوقتلا ىلإ
 . هئادعأ ةيراع ىف سفنلا عيبو ٠ هللا نيد نع بذلاو داهجلا

 ىلع مينأب اونماف مه امأ : ةصلاخ ةينيد ًابرح جراوخلا برح تناكو
 ىح مهداهج ىغبني هنأو هللا دودح ىلع اوجرخ مهريغ نم نيسليملا نأو قنا
 مهموصخ نه نوملسملا هارب ناك ةروصلا سفنبو . ةعب رشلا ضايح ىلإ اودوعي
 ًاسمغ "سمت نيفرطلا راعشأ تناك كلذبو . ًابوتكم ًاضرف مهداهج نوربو
 ) جدي ربك ةعبط ) ةمرأأ ىذ' ناويد 1

 .ك١5 ص

 . م م[ه ىربط (؟)



 لي

 يا اراك ياسا و اهليبم لو اهلك نم نورا اعز جهت يالا ةدشملا

 . نيدهشتسملا لجس ىف بتلك ىح ”لتنقاب نأ ىجراخ لك

 هذه داهجو برحلا ىف لاسبتسالل ةوعدلاب ليسي مهوبراح نم رعش ناكو
 لوق كلذ روصي ام ريخ نمو ءىدهلا قيرط نع مهمأر ى تغاز ىلا ةقرفلا

 هئاضقو ةقرازألل بلهملا لاتق اهبف فصو ىلا ةليوطلا هتمحلم ف ى رقشأألا بعك

 : ١ مهيلع

 نر تيكر ملو تامكْحُملاب اوُدَحَج ذإ هللا لّبَحِب انمصتعا انإ

 ُردتلا هب تءاح ام فلاقيد ازد . ازهكاو مالسإلاو دّضَقلا نع اوراج

 ءاراح ابدن مهيدي نارا ناكف ع هذه ىف 0 نو ريثكناكو

 ل ىلا "رمل

 اناوخإو اوناب ةَبْحَص انل ىكباو اناتهَت كنم ًاعومد ىرْذَأ ُنْيَع اي
2 

 اناريج .دلخلا تان ىف ارشيبضأو. .انيتطابو انثذلا رهاظ انت الع

 نب ىلع ذنم نييولعلا نم اولتدق نم ىثارم ىف ةيديدللا جورلا هذه ”معتو

 3 . بيهر عجفتو ليوع ىلإ هثودح ذنم نيسحلا لتقم لوحت دقو « بلاط

 نب رمع ىف ريرج لوقك « مهيثارم ف حورلا هذه نورعشتسي نييومألا نوري نم
 : "' زيزعلا دبع

 ارمع اي هللا د هلا تريطنفاف امأ تلخ

 9 3 دابعلا باقر ىف ”م مدح وهو 8 ةقئاذ سفن 0 , هئاضقب اضرلاو

 . ليمحلا ربصلاب هءازإ اوعّرذتي نأ

 )١( ص ناويدلا (+) 1 .1؟0/ه ىربط 04" .

 ىربط (؟) ه/460١.



 لح

 اذه سكعنإو « ءارعشلا ةيسفن ىف رثؤي مالسإلا ناك ةلكاشلا هده ىلعو

 اذإ اننإف « ءارحصلا فصو ىّتح اهيف اومظن ىتلا ةفاتخملا تاعوضوملا ىلع ريثأتلا
 فطعلاو ةقفشلاو ةمحرلاب ءىلتمي هبلق نأ انسسحأ ةمرلا ىذ دنع نصولا اذه انأرق
 . تاناويحلا ىلع غلابلا

 رجف هنإف ٠ ىوهألا رعشلا ىف مالسإلا هب رثأ ام عيمج هلك اذه سيلو
 « ءارعشلا ضعي ةنسلأ ىلع مالسإلا روهظ ذنم ليسي ذخآ دق ناك ٠ ًاعوبني
 ىّوُطَسي امو دهزلا عوبني دصقنو ءرصعلا اذه ى هغلب ام غلبي مل هليس نكلو

 نيذلا ءارعشلا ةرثك عضوملا اذه ريغ ىف ىرتسو . حلاصلا لمعلل ةوعدلا نم هيف
 « هسفنب ًامئاق ًاعوضوم حبصأ ثيحب « ريزغلا عوبنيلا اذه مهناسل ىلع قفدت

 ةيمالسإ ًاروص نورهظتسي دهزب اوفرعسي مل نيذلا ءارعشلا نم قيرف ذخأ ثيحبو
 سيلبإ ىف ةديصق مظني رتممسملا قدزرفلا دجن ىح لب :مهرعش ى ةريثك
 دقف « ناعم نم اهب طبتري امو ةينيدلا ةيلاثملاب هدحو رعشلا غيطصي ملو .''” ميجرلا
 مهزيج ارأ نوءدبي نيريثك ًازاجر دجنل ىبح غابطصالا اذه ى زجرلا هاراج

 نوفيضي ام ًاريثكو « ضرألاو تاومسلا قلخ نع نوثدحتيف نوضم دقو « هللا دمحب
 . مهمرل تاللاهباو ةيعدأ

 قمعتي لاز ام رثأ وهو « ءارعشلا سوفن ىف ًاعساو ًارثأ رّثأ مالسإلا نأ قحلاو

 مهرظتني امو رخآلامويلاب مهارسك ذي و سانلا نوظعي ًاظاعو اوبلقنا ىتح مهنم ًارفن

  نورقدعب ذو رق نمم رخست اهو تنوملان 6 00 ءانثأ ىف مهو « باقعلاو باوثلا نم

 ىلع موقي هنأو ةاجنلا قيرط نيروصم لئازلا اهعاتمو ايندلا نع نوثدحتي انك

 « ةنايحلاو لخبلاو ربكلا لثم نم ءىدر قلخ لك ةبناجمو حلاصلا لمعلاو ىوقتلا
 . ةنامألاو دوخلاو عضاوتلا لثم نم ميرك قلخ لكب ىلحتلاو

 م

 ةسايسلا
 ةينيدلا نيملسملا رومأ ىلع اهترطيسو ةيملإلا ةدايسلا ريرقت ىلع مالسإلا ماق

 نع ىبلاو فورعملاب رمألاو لدعلاو قحلا ئدابم ىلع ضبنت ةرطيس ةيويندلاو
 )١( "”تو/؟ ناويدلا .
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 ةعامجلل ةماعلا ةايحلا ف كرتشي نأ ملسم لك ىلع مالسإلا ضردف كلذبو . ركنملا

 هدصاقمو نيدلا ئدابم ىلع موقي نأ ىغبني طاشن وهو « ىسايسلا اهطاشنو

 . ةيماسلا

 لثقم دعب تروطت ثداوحلا نأ فيك عضوملا اذه ريغ ىف - انيأر دقو

 ةعقوم ريبزلاو ةحلطو ةشئاع ةديسلا نيبو هنيب تبغا . ”ىلع ا « نامع

 جر خف ؛ مكحتلا ناكو . ةيواعم نيبو هنيب نيفص ةكرعم تبشن مث ١ لمحلا
 ةفالحلا تلوحتف « لتلق نأ ثبلي لو « هدض نيرئاث 00

 ىف نوي وهلا ناكو . تيبلا اذه ىف ةيئارو تحبصأو ىومألا هتيبو ةيواعم ىلإ

 اًاداتع مهنأل « ةيمالسإلا ةلودلاب نيريدخبا ماكحلا نول, ال نيريثك رظن

 ىف دازو . ةفالخلل نيبصتغم نودسعَي اوناك كلذبو ءهروهظ لوأ ىف مالسإلا
 ديلولا هنباو كلملادبعنب ديزي هتخأ نباو ةيواعم نب ديزي ةريس نأ مهيلع قئنسحلا
 طخس كلذ لجأ نمو .سانلا اوملظ ملا نإف ًاضيأو . ةيضرم ةريس نكت مل

 00 ملروهمجلا اذه نأ ريغ ٠ عرولاو ىوقتلا لهأ ءاَ ردقلا نم روهمج

 « سانلا ىف طخسلا ةعاشإب ىنتكا دقف « ةيباحيإ ةضراعم مهتضراعمل ًابزح
 ةروثب مقب , مل لاح لك ىل اع هنكل ٠ مهيلع تاروثلا ضعب ى رفن هنم كريشاو

 7 0 دار ناب ارتخت ف ةرللا ةروق ىلإ ريت نأ ىو هنأ هدو ةكلظنم
 ىةاس و

 3 ةيمالكلاتالاقملا بارصأو ةفاقثلا نص انثيدح قف ُ 5 ضرعنسو ء جس 0

 دقو . ةيمأ ىببل ةضراعملا اهبيف تأشن ىلا زكارملا مه امه قارعلاو زاجحلاو
 ةعيبلا هلتلاو كيري هنب الد هعلا ةيالو دانسإةب د وما و ال

 3 نيسحلا لثم ةباحصلا رابك ءانبأ ند ًاقيرف نإف : راصمألا ل ند كلذ لع

 بتك ةفالحلا ىلو املف . ديزيل اوعيابي نأ اويأ رمعنب هللادبعو ريب زلا نب هللادبعو ىلع

 هيف سيل ًاديدشت ةعيبلا ذخأ ىف ةثالثلا ءالؤه 0 نأ ةنيدملاب هلماع ىلإ

 7 ةكم ىلإ رعب لا 7 هللا كيعو نيسحسأ ١ رسفو ءار ع نب هللا كليع عيابف ؛ ةم

 دوس لاغ مال رك لبقو جير دا قولا صولا نأ ةفركلا لهأ ثياب

 . مدلا كففسو لتقلا هيف لحبال ىذلا مارحلا دلبلاب ذاعف ريبزلا نبا امأ . قارعلا

 ثععبف : ًاهرك هنم اهذحأب نأ ةنيدملا لماع ىل فا ! لسرأ هل هتعيب نم ديزي سئي الو



8: 

 حلْفُني ملو . ةبضاغم امهنيب ناكو ٠ شيج سأر ىلع رييزلا نب ورم هيخأب هيلإ
 . طايسلا تحت هلتقو هيخأ ىلع هللا دبع ضبقو « هتمهم ىف شيحلا اذه

 الو ءاهفارشأ نم ةفئاطب ديزي ىلإ ثعبي نأ ةئيدملا لطاع ىأر ءانثألا هذه ىفو
 : نولوقي و سانلا هيلعذو ريثباوعجر مهنأ ريغ « مهزئاوج متظعأو مهمرك أ هيدي نيب اولثسم
 برصضتتو ريبانطلاب فزعي و رمحلا برشيو نيد هل سيل لجر دنع نم انيحلق انإ »
 ةنيدملا لهأ راثو . «27نايتفلاو بارا رماسيو بالكلاب بعليو نايسقلا هدنع

 ىَرملا ةبقعنب مساك اند مهيلإ لسرأف : ةلظنح نب هللا دبع اوعيابو
 لرسلا ةنيفم اق حتا: ىلا ةروهشملا ةرمدلا ةقرعم نيقيرفلا نيب تيشلو

 دعب ىَلوو .('!نوريثك ءارعشلا نم اهاكب دقو «مايأ -ةثالث ملسو هيلع هللا ىلص

 قل دمام وردك عرارملا ضيا عمو ,ةكموحن ههحو لس ين كلذ

 «:نوكسلا همت نب نيصحلا هفلخف «هقيرط ملسم ىفوت نأ ثدحو « ريبزلا

 54 ةنس ديزي ةافوب هتءاج ءاينألا نأ ريغ « ريبزلا نباو ةكم رصاح ىبح ىضمو

 . ماشلا ىلإ داعو راصحلا ”كفف « ةرجهلل

 ةالو ىلع تبرطضا راصمألا نإف « ريبزلا نبا ةوعد عستت نأل كلذ أديهو
 . سيق لئابق كانه هتمعدو ريبزلا نبا اهمالو ضعب عياب ذإ « ماشلا ىبح ةيمأ ىبب

 ريغ « ناسارخو ةرصبلاو ةفوكلا تلجند امك هتعاط ىف تلخد نأ رصم ثبلت ملو

 ىف ( ةفينح ىب نم ةديس نم ىلع ءانبأ دحأ ) ةيفنحلا نبال اعد ىتمثلا راتخنا نأ
 سبحب هنم مقتنا ىذلا« ريبزلا نبا لماع عيطم نب هللا دبع اهنم جرخأو ةفوكلا

 ثراحلانب هللا دبع نم الدب ةرصبلا ىلع ىلوو «ةكمب مراع نجس ىف ةيفنحلا نبا
 تداغ كلذبو « هيلع ىبضقو ىقتثلا راتلا لزانف ءآبعصم هاخأ عابسقلاب بقلملا

 ةريثك راعشأ ثادخألا هذه ى اناقلتو . ريبزلا نبا ةعاط ىف لوخدلا ىلإ ةفوكلا

 . ىربطلا ىف ةثوثبم

 .« ماشلاب طهار جرم ةعقوم ىق سيق ىلع رئاودلا رودت رمألا لوأ ذنمو

 هنبا هفلخي ام ناعرسو ء رصم هعبتتو « مكحلا نب ناورمل مياقإلا اذه صلخيو

 )١( توقايل نادلبل ىجعم .مة6/6 ىربط .

 قى ةرح ةملك مجارو 6-50 ىريبط (؟)



1186 

 نم نوكي ام ىري ىبح . هشورجب بعصم ىلع مودقلا ىف ثيرئتيف .كلملا دبع

 م دقيو « جراوحلاب رات#لا دعب بعصم لَغْشُدو . ىقتثلا راتحنا عم هرمأ

 همزهيف «٠ ةكمب ريبزلا نبا ىلإ جاجحلا لسْريو .« هيلع ىضقيف كلملا دبع

 كيرش نب ةلاضنف هاجه مث نمو « ًاحيحش ريبزلا نبا ناكو . #7 ةنس ى هلتقيو

 ريغ هاثرو هحدم كلذلو ءاحتل#م ًاداوج ناكف بعصم امأ 4301 فام

 .(9 رعاش

 ةيمأ ىنب ةعاط ىف زاجحلا لخد ةكم ىف ريبزلا نبا ىلع ءاضقلا درجمبو
» 

 ةيقيقحلا ةموصخلا نطوم ناكف قارعلا امأ . رصعلا لاوط مييلع ةروثلل دعي ملو

 ناكو « رصعلا اذه لوأل ةرصبلا ىف ةصاخي جراوحلا هيف ناك ذإ « مل

 اوناك نيذلا برعلا فارشأ نم ريثك هيف ناكو « ةفوكلا ف ةصاخنو ةعيشلا هيف

 ضاقتنا عضوملا اذه ريغ ىف انب مو .ةفالخلل نيبصاغ ةيمأ ىبب نو دعي

 .بلهلا نب ديزي ضاقتنا كلذكو مهيلع ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 ؛ ةيساق ةلماعم رهظي ايف ةلودلا مهلماعت تناك نيذلا قيقرلا نم ريثك كانه ناكو

 ةربو «'"!ةفوكلا ىلإو ةبْئعُتش نب ةريغملا دهع ىف ةرم «ًارارم نوروثي مهلعج امم

 نيذلا مه جنزلا ناكو « جاجحلا دهع ىف ةثلاث ةربو « بعصم دهع ىف ةينا

 .''' مهراعشأ ىف ءارعشلا ضعب كلذ لجو « نيتريخألا نيتروثلا اولعشأ

 جراوخلا تاروث ىلإ ءىش ىف ساقت ال ةيبناحللا تاروثلا هذه نأ ىلع

 تومرضحو ةماهلاو ناربإو لصوملاو قارعلا ىف ةريثك ناكرأ ىلإ اهبهل دتما ىبلا
 اضر نم ناك امو ةيواعمو ىلع نيب ميكحتلا بقع مهروهظ لوأ ناكو . نامت

 اصع اوقش كلذبو ءهللالإ كحال :هشيج نم "قيرف ىدانت دقف ءهب ىلع

 رجاه ام مهنع ةرجهلا 'بجتو نيلاض هعم نمو هو دع نأ اوثبلي لو « هيلع ةعاطلا

 ترقلاب ءارو رشح ىلإ او رجاهالعفو « ةكم لهأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلع اوجرخ مهنأأل < جراوحلا آضيأ اومسَو .ةيرو رحلا اومس كلذلو « ةفوكلا نم
 : ىلاعتو كوابت هلوق نم ًاذخأ كلذب مهسفنأ اوم نيذلا مهمهلفل وأ « ةعامجلا

 . 559/9 ٍقوقميلا (ع ) .اهدعب امو1/15# رظتاو ١٠/9 ىفاغأ ()

 . اهدعي امو معم/ه ىربط (:) ه7 مالس نياو 5/1 قاغألا رظنا (؟)

 . اهدعب امو ]6 ء هو ؟/غ ى ريطلاو



 امك

 ىلع هرجأ عقو دقف توملا هكردي م هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم هتبب نم جرخم نمو )
 ئرثم نمسانلا نمو ): زعو 016 هلوقنم اذخأ ةاًرسفلامهسفنأ اوعمو .( هللا

 نالتتقي ةيواعمو ايلع اوأر مهنأ مهراثأ ىذلا ناكو .(هللا ةاضرم ءاغتبا هسفن
 ىلع اوراثف ء صاخشأ رمأ وه امنإ هللا رمأ سيل رمآلا نأك « ةفالخلا ىل
 فورعملاب رمأي ىذلا هنيد ليبسو هللا ليبس ىف ًاداهج اهو ربتعا ةفينع ةروث ل

 مو . ناو رهلا ةعقوم ىف مهم لكن هنكلو ٠ اًئيلع اودهاجو « ركتملا نع ىمنيو
 ةفالحلا ديلاقم تلوحتو مهما ةأرما انشر لال ةلقق نأ ىدارملا مج د نبا كل
 روحم لوح ةعرسب مهمديقع نوكتت تذخأو : ًافئاز ًامامإ هيف اوأرف ةيواعم ىلإ
 « نيملسملا نود نم اهسفنل شيرق اهزجتحت ال نأ ىغبني ةفالحلا نأ وه تباث
 نيملسملا أفكأ اهالوتي نأ يبنوس يح اعإ « شيرقل انح كسب ىهف

 ١ 7 مهنأ نودقتعي اوضمو . اًئيشبح ًادبع ناك ولو ًاعروو ىوقت يريخو اف
 مهتاركسعم دودح زواجتي ال هنأب نينمؤم « مالسإلا فصوب نوريدخلا
 نييومألا تضترا ىلا ةعامدلا اودهاجي نأ مهبجاو نم نأب ًاضيأ نينمؤس
 ردحلا لمع لمعت مهئادأ تناكو . مهيب ى ةفالخلال ةثارولا ماظن نم هوتبث امو

 0 مهارزو ٠ ءايقتألاو ىلاوملاو برعلانم ريثك مهيلإمضناف « سوفنلا نم ريثكف
 ةفوكلا ١ ىف جرخت نأ مهنم ةفئاط ثبلت ال نك .كلو « ةيواعم دهع ل وآل مهفوس
 ىح ةفوكلا أدهنو . مهيلع ىضُتقَي ام ناعرسو 9 ةنس ةفّلع نب دروتسملا ةدايقب
 « ريصملا سفن مهرظتنيو نايبظ نب نايح ةدايقب ةعامج مهنم روثتف ه8 ةنس
 0 00 اهب نكي مَلذإ « ةقوكلا| ْق روهظلا ىلإ كللذ دعب نودوعي الو
 دايز اهرمأ ىلوتدقو . لوألا مهطاشن 34 0 دل ىهو «ةرصبلا قذاك لب

 هللا ديبع 0 هفلخو . راتتسالا ىلإ هعم ا رطبا ًافينع ًاذخأ مهذخأف « هيبأ نبا

 هلتق نمم ناكر « مهلتقو مهسبح نم رثكأف « مهب فلشعو « هتسايس ىف ق ىضفف
 وخأسادرم لالب وبأ ثبلي ملو ءءاجحاسبلا مهتاسن نمو ا نب ةو رع مطار نم
 ًاشيج دايز نبا هيلإ ثعبف ه8 ةنس زاوهألا ىلإ الجر نيعبرأ ف جرخ نأ ةو رع
 دنع ءاركن ةعزه مزه شيحلا نأ ريغ « نافلأ هدادع ىميعلا نصح نبا هيلع
 : 2"! ةيلعث نب هللا ميت ىنب نم لجر لاف « كسأ »

 .588صرماكلا رظناو ؟؟؟/6 ىربط (؟) . ه44 ص ( تيار ةعبط) دربملل لماكلا )١(
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 انوُرَصْنُي ةريثكلا ةئفلا ىلع متملع دق ةليلقلا ُةَعِفلا م

 نكي ملغ + يمال سأ نب ع ةدايقي رت يج دايز نبا هيلإ لأ

 ةمقلع نب دابع هيلإ ثعب 5١ ةنس تناك اذإ ىتح « هقباس ظح نم ًاريخ هظح

 ٍ عم ترب لع ىضقو همزهف . ةريثك راعشأ هكراعم ترياطت دقو . هيلع ةم

 هدئاقل هعمرفتو ىجراخ لاله نبةديبعىدصتف « ةرصبلا ىلإ رصتنملا شيحلاداعو
 هجو رخخ ق لالي ىأب ءادتقالل وعدي جراوخلا نم ريثك لحخأو «ةليغ هولتقف

 ريبزلا نبال رد د انما مهلم قيرف عمو . رعش ريغو '١ًارعش
 . مارحلا دلبلا» وه هنومجاهيس نم ؟يض ةونشيا :هيلإ اردرتف + ةكمالف

 « ريبزلا نبا لوح نم جراوخلا ضفناو :مياقيرا مطامأو 9500

 قرزألا نب عفا ىنحلا رماع نب ةدنجتن مهمدقم لو « مهأر ىري ال هوأر ذإ

 نوع”دسي اوذحنأو «ةرصبلا ىلإ اوههذو ء«ضابإ نب هللا دبعو رافصلا نب هللا دبعو

 ديزي ةافو تفع دايز نب هللا ديبعرارف مهبغش ىف م مدغاسو « ناطلسلا ةيراحن

 قرزألا نب , عفان زهتناو . اهرزآ نمو دزألا ىلع اهئافلس ميت ضاقتناو ماشلا ىلإ

 « دايز نبا لاس اهنم درطو « زاوهألا ىلإ جراوخلا نم ريبك ع مجبج رخف ةصرفلا

 + ةلارآ ىف ولقي نار نإ © نضانإ تاو نرافسلا ياو رماعزب ةدحت عينت

 بجي امك اهنع جورحلا بحي رفك راد نيملسملا راد ىري ناك هنأ كلذو

 « ملافطأو مهتاسن لتقو مهلتق بجي اًضيأو « مهنم_جو زتلاو ممناريمو مهحئابذأ ميرحت
 ةثالثلا كلذ لك ىف هفلاخنو . جراومللا نم ةةادّسعتقلا مهعم قر دال با كلم
 ديحوتلاب مهكسعل نيد رافك اوسيلا نيملسملا نأ ىلإ اوبهذ دقف مهانيم نيذلا

 تيرارخا لع مهم جوزتلا لحي 3 نمو «ةمعن راك يف امتإ « ةنسلا نآرقلاو

 اوعمجأو ؛ ماقال حصي ال نكلو مهداهج بحي اقحو «جراوخلا نيبو مهيب

 .هوه « م٠9 ص لماكلا )١(
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 تادّجّتلابنومسي نيذلا هباحصأب ةدجن ىضمو .'''ًارافك اوسيل مهنم سا
 بسنت ىذلا لافلا نب هللا دبع امأ ءداهجلا كانه نلعأو «ةماثا لزنف هيلإ "ةبسن

 نهد ورك نعي مل هنإف ''ةدابعلا رثأ نم مههوجو ةرفصل «ةيرئمصلا هيلإ
 . "9 هراصنأ نيب داهحللا نع دوعقلا مقل لجأ

 « هيأرب اوناد نيذلا جراوحلا عومج نم ”ريثك قرزألا نب عفانىلإ مضنا دقو
 اوناك هراصنأ رثكأ نأ الإ « ةفينح ىنب نم ناكو « هيلإ ةبسن ةقرازألا نومسي مهد

 هيلإ جرخف ةرصبلا ىلإ هب هجتا ًاريبك ًاشيج رّنهج نأ ثبلي ملو « ميمت ىب نم
 ىلع بالود ةعقو تناك ىبح هعفادي لاز امو « 0 شيج ىف سعب مس

 اهيف لشق ىرخأ عئاقو تلاوتو « ًاعم لسمو عفان لتدك اهيفو زاوهألا ىف ليجد رهن

 ىللس ىف مث فالوس ىف بلهملا مهل ىادصتو . عفان ةفيلخ زوحاملا نب هللا دبع
 مهمزعو ٠ زوحاملا نب ريبزلا ةدايقب لابحلا ىلإ جراوحلا بحسناو « ىرسبلسو

 مورقعتو نامركو ناهفصأ ىلإ اوبحسناف : دوباعبع رمعم نب هللا ديبع نب رمع
 دقو ةءاجّفلا نب ئرتطتق مهيلعاولوف ريب لا مهريمألتقو ءاقرو نب باّتع كانه

 ىح مهشواني لاز امو مهدصف . بلهملا بعصم مهيلإ هجوف . « قارعلا ىلإ

 مهئازهلا مهتفلاح ًاداوق مهيلإ اولسرأف ؛ةيمأ ىبب ىلإ رمألا لوحتو 0
 هاو « دودللا مهودع باهملا ناؤرم نب رشب مهيلإ هّنجو ذئنيح

 بد نأ ثبلي لو « تفريج ىلإ مهبقعتو « نامركو روباص زمرهمار قف مهكوش
 ةماعزب هفوفص نم ةريبك“ةعامج ىرطق ىلع جرخ ذإ  اوبراحتو « مهيب فالحلا
 هعومجي بحسني نأ ىرطق ىأرو . ىلاوملا نم مهرتكأ ناكو ء بر دبع نبا
 اقوم ءاضق هباحصأو بر دبع ىلع /8 ةنس بلهملا ٍىضق كلذبو «ناتسربط لإ

 2 حاجنلاب اهدوهج تللكو « لاله نبةديبع هبحاصو ّ رطق ىرخأ شوج تبقعتو

 )١( ص لماكلا  5١6 - 51١ص لماكلا (؟) قرفلارظناو 251١٠

 قاتسرهشلا»و ١6 ص ردصملا سفن (8) 2 قاتسربشلاو اهدعب امو ١:. ىدادغبلل قرفلا نيب

 2.٠١١ نص وذو بو ..وو#م ءو0 نص (ندنل ةعبط )

 . ٠ قرفلا هذه ءارآل اليصفت دحت ثيح اهدمد امو
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 رياطت دقو « ًاماع رشع ةعبرأ وحن ترمتسا ىلا ةقرازألا بو رح تبننا كلذبو
 01 ريثك رعش اهيف

 عضخأ انك « اهعضخأف « ةماعلا ىلإ هعم ني جرخ ةدجن نإ انلق دقو
 نأ ىلع ريبزلا نبا دهع ىف ةلودلا نوئش بارطضا هدعاسص « نامعو نيرحبلا
 عب نيبو هنيب بشن ًافالخ نأ ريغ . برعلا ة ري زجو نيلا ىف هذوفن عستي
 مزه هنأ ريغ ءًارارم ةرصبلا مجاه دقوالا ةنس كني دف ابأ مهيلع | اوّدوذ «هراصنأ
 . ًامربم ءاضق تادجنلا ةآود ىلع ْتَضَدَق ةقحاس ةمب زه 7 ةنس ف

 نأ ىلإ جورحلا نع وعلا فخم ع لصوملا ى ةيرفصلا بهذم عاشو
 ىبح رمألا ربدي لاز اف « مهظاّنعو نم ناكو ٠ حّرسم نب حلاص مهيف رهظ
 مازه جاجحلا شوج لزنأو 76 ةنس ىف مهب جرخف ٠غ نو ريثك هلوح عمتجا
 نب بيبش هتفيلخ ضف ٠ « عئاقولا ىدحإ ىف لق نأ ثبلي مل هنأ ريغ « ةيلاوتم
 دقل ىح ةفينع ةعراقم جاجحلا ةعراقع ةزيهسج همأو ةلازدغ هتجوز هعمو ديزي
 عم هتاراغ ضعب ىف لخدو . . دحاو دعب ادحاو هيلإ مهلسرأ داوق ةسمخ لتق
 كلذبو ء هنم هب نّصحتو ؛ هرصق ىلإ عرتهف «ةفوكلا ىف جاجحلا ىلع ةلازغ هتيوز

 ريغ 7١ ةنس لنج د رب ف قرخف هسرف هب رفن هبو رح ىدحإ و .راعلاب هللسج
 نوءدهم ال هدعب لصولا هرقل لظو . جراو لا ةركاذ ىف ةدلاخ تيقب هاركذ نأ

 هيلع تضقو « بذاوسش ةدايقب كلملادبع نب ديزي دهع ف مهجو رخ ددجت دقف
 هيلع تضفقو + رباب نب لول اخه هذهع و دعب جرم « ماشلا شويج

 ىلع ىلوتسا ىذلا سيق نب كاحضلا مهراَوُد رخآ ناكو «ىرسقلا دلاخ شوج
 ماشه بانياس ماو زامل رح نب ادت

 0 يا و لاف هفلخ ايلصو

 لئاو نبركب فلخ شيرق تَّلَصو  ُهَئْيَد رهظأ هللا نأ رت ملأ هن وم
 . هتروث ىلع ىضقف هسفنب هلزان مث هللا دبع هنبا دمحم نب ناورم هيأإ لسرأو

 كلذكو سماخلا ءزحلا نم ةقرفتم عضاوم ق , *.م- 5110 ص دريملل لماكلا رظنأ )١(
 . دريملل لماكلا ىربطلا ثادححألا فرظناو# 4 0/١ نييبتلاو نايبلا (؟)



1١ 

 « نوكرحتي ال هيلإ ةبسن ةيضابإلاب نومسملا ضابإ نب هللا دبع راصنأ لظو

 قحلا بلاطب بقلملا ىبحي نب هللا ديبع 114 ةنس ىف هعابتأ نم رهظ ىح
 ءاليتسالل ةزمح ىلأ ةدايقب ًاشيج رّدهتجو «نِهلا ىلعو اهيلع لوتساف تومرضح ىف
 ىّرمقلا ىداو ىف هيقل اًنيومأ ًاشيج نأ ريغ امهيلع ىلوتساو « ةنيدملاو ةكم ىلع
 مدقتو « هلتقو شيحلا هقحل كانهو ٠ ةكم ىلإ اهرثإ ىلع دف ةقحام ةمي زه همزهو
 . هياصن ىلإ رمألا داعو ىبحي نب هللا ديبع ىلع ىضقف شيجلا اذه

 مرت ناكو ءارسو ًارهج ةيمأ ىبب نوضراعي رصعلا لاوط ةعيشلا ناكو
 ىانب رم اك مهب فنعلا ىلإ هيبأ نب دايز ” و + امد اك ةفركلا
 نيسحلا اوبتاك ةيواعم ةافو دعب ةصرفلا اهلهأ دجو اذإ ىتح عضوملا اذه ريغ
 لتتنقسيو « هتدجن ىلإ اوي الف نيل ليفوو 2 ةعبلا دخأل مهل بهذيل

 اليوع ليست لازت ال ةيماح ًاران ةعيشلا سوفن ىف هلتق لوحتيو « ءالبرك ىف
 ءايلع ىّضلقيو ؛ ء دّرُص نبناملس ةماعزب نيباوتلا ةكرحنوكتم. (1) ةعذال ًاقرحو
 ىبب مايأ قى تامتكملا نم تناك ةليوط ةديصق ىف نادمه 6 مهيكبيو

 5 (؟9 ةيمأ

 ىلاو اهنع جرخييف . ةفوكلا ف ةعيشلا ةدايق دّرسص نب ناملس دعب راتخما ىلوتيو

 بلاط ىنأ نب ىلعل نبا_-.انغاسأ اك ... وهو . ةيفنحلا نبالةحي رصةوعد وعديو « ريب زلا نبا
 ةيعسش ةيارطن ةتوطاو' لوح نوكتت "ثدخأ اه تاعزمو« + ةفيناح ىب نما ةأرما نم
 . هسفن راتغلا وه ناسيك لب ليقو . ناسي ؟ ىمسي لول ةبسن ةيناسيكلا ىمست
 هللا ىلص لوسرلا نأ ىهو « عيشتلا اهيلع ماق ىبا سسألا ىف ةيرظنلا هذه كرتْشَتو
 ىه لب : ةمألل ة فرت تسيل ىهف : ىلعل هدعب نم 00 ملسو ةيلع

 تا را قر رط القطا ةالا يمر نينو: هتاقبأر لع ف ةقمرلاب لكتف
 ناكو أسس نب هللا دبع ىلإ نييوسنملا ةيئبسلا نم 595 ةيلاغ ًاراكفأ ةيناسيكلا

 011-0 ن لتاقمو“ ١ ةنس ثداوح 2 ىرضلا رظنا ع 0 ١ هوا

 . ؛ ]6 ىربط )١( ( ىاحلا عبط ) فاهيصألا جرفلا ىنآل نييبلاطلا
 فايز رمل ءارعشلا مجعمو أهدعب أمو ٠ 4 ص



 لحل

 ل وف ةلرطملا نع هوو ني ١ ا نأ معز دقلا ىتح ؛ ا م
 « خسانتلاو لولحخلا رك ف كف عاشأ كاذبو ءوحألا' نت ادحاو ةعألا قف: ةدغ نم

 فدورب + اروزوب الك وقر ضرألا : ةايين درهم ا لقكأ معز دتف ًاضيأو

 رهاظلا ملع ملعي ال مامإلا نأ معزي ىضمو ةعلجرلا ةركف سسأ عضو
 ايافخو نوكلا رارسأ ىلع هعالطال نطابلا ملع ًاضيأ ملعي وه لب ء بسحف

 . تاييغملا

 ("! تاذوعش اهيلع راتخلا دازو 2'١ةيناسيكلا ىلإ تقلزنا راكفألا هذه لكو

 ماكحألا ىف ل هنأ هل نأ أ هللا ىلع ءادسيلاب .لوقي ناك هنأ كلذ نم . ةريثك

 هنأل لوَقلا اذه قنتعا امتإو اي ًًرلعكلذنع هللا ىلاعت . ليدعتلا هل ادب املك

 هباحصأ دعو اذإ ناكف ءهيلإ ىنحوي ىحوب لاو لاوحألا نم ثدح | مولع ى عادي ناك

 « هاوعد قدص ىلع اليلد هلعج ثدح نإف : ءىش ثودح

 ىذلا رظتنملا ىدهملا”وه ةيفنحلا نب دمحم نأ معزي ناكو . مكبرل ادب دق

 اسك اهعاقكل ةكفاو : هرورش نم ملاعلا يع

 وهو :بلاط ىلأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ رئاخذ نم هنإ : مل لاقو جابيدلاب هاشغ

 ءانفي تاما ل انرإ نما راكم ناكر _ليتارما وب ىف توراتلا ةلزنع مكنم

 (50ةقانا كوفي كللذأ قو: .ةةايبنلا خم مهيلع لزنت ةكئالم أ ًامعاز هشويج ىلع
0:) 

 د هل

 : لوقت ثدحي ملْذإو

 عاجسألاب نهكتي ناكو

 2 7 كقو قرابلا

 م

 ما ف ال مسسما قاحسإ اب ا احلا سس

 ك

 يوم و

 ردت تلعجو مكيحوب تر

 )١( ص ىدادغبال قرفلا نيب قرفلا رظنا ٠4م

 هص ىناتسربشلا لحنلاو للملاو ١٠ ١
 91٠١8 --1١١. ص لحتلاو للملا (؟)
 ه+7/4 ىربطلا ةقارس ةمجرت ف رظنا (؟)
 نعم ( بتكلاراد عبط ) فاغألاو اهدعب امو

 رابخألاو 51/5 ركاسع نباو 4 « 4/١١

 5 تانييد نهد يللا كسأز

 تامملا ىبح مكلاتق ىلع

 ى هناويد رشن دقو ٠٠٠١ ص ىرونيدلا لاوطلا

 . راصن نيسح قيقحتي ةرهاقلا

 . 1/9 فاغأو همال/4 ىربط (:)
 طلاخي ال : تاتمصم .تاماحلا : قلبلا . ٠)0(

 5 رخآ نول اهههد
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 , "2٠ نادمه ىتعأ لوقبو

 فراع رفكلا ةطرش اي ركب ىناو ةيِئَبَس مكنأ مكيلع تدهش 2 2 ّ ج0 )َ 28 هد د و
 (؟"”فئافللا هيلع تفل دق ناك نإو ةنيكسب مكيسرك امه مسقاو « هةر داكلا“  ا ا 5 ْ 4 َّك

 ص

 (”فراخز مكيفو هيلاوح مامح تحس ]و ًانئف توباثلا سبلنإو . . 3 7

 عابتأ ةيديزلا ةقرف ىه رصعلا اذهل ةيناسيكلا ةقرف دعب ةيعيش ةقرف مهأ لعلو
 0 « كلملا دبع نب ماشه دهعل ١١١ ةنسس ةفوكلا ىف راث ىذلا ىلع نب ديز

 نكي مل هنأ ريغ ةفالخلا ق هتيب قوقح نمؤي ناكو : عضوم ا اذه ريغ ىف رعم انك

 ناكو « مههابشأو ةيناسيكلا نع ةيلاغلا ءارآلا ةيقبب الو ةمامإلا ف صنلاب نمؤي
 عم رمت ركب ىلأ ةمامإ زوج كلذبو لضفألا دوجو مم لوضفملا ةمامإ زوجي
 لاتقلا ىلع رداق عاجش ىخس دهاز ملا ىدطاف لك نأ ىل ىلإ بهذو « ىلع دوجو

 ةقرف تناك كلذ لكبو . ًامامإ نوكي نأ حصي هب ةبااطملل جرخم قحلا ليبس ىف
 شاع ىذلالو وألا اهرعاشو « (؟9الادتعا ةعيشلا قرف رك فاح امنأشن قس ةيديرلا

 هنبأ ديز دعب جرخو . ةروهشمو ةعوبطم هتايمشاهو ٠ تيسسكلا ا در

 ةيواعم نب هللا دبع هدعب نم جرخو . هتباغ نود ا( ةنس لتدق هنكاو ىبحي

 ىهتناو « ةفوكلا لهأ نم نو ريثك هيلإ مضناو ١١1 ةنس رفعج نب هللا دبع نبا
 نأ ثبلت ال ةعيشلا تايار نأ ريغ . هلتقو هرارف مث لبا دالب ىلإ هجورخي هرمأ
 : ةيمأ ىب ةيابم نوكتو « ناسارخ نم مدقت

 رصعل ةيبرعلا ةمألا فوفص ىف ةفينعلا تاماسقنالا هذه نأ ققحتا نبو

 سكتنت اهلعج ةيماد كراعمو نحاطتنم اهمئانبأ نيب هيلإ ترج ابو ةيمأ ىب
 ةلوغشم رصعلا اذه لاوط تلظ ذإ ةيسايس ةروصا : ساكتنالا نم نيتروص
 . خيراتلا هجو رّديغتلو ملاعلا رثكأ تحتفل اهب ”لمغُتش ن مل ول ةيلخاد بو رحو نئفب
 ليبس ىف رحانتتو براحتت ًافوفصو ًابازحأ بعشلا مسقنا ذإ ةيعامجا ةروصو

 )١( مكبد . 7071/9 ناويحلا (.
 . ءاشغلا وهو ناتف عمج : نتف (؟) اهدصقي ناك ىلا ةم ركلا ةيآلاىلإ ريشي (؟)
 لحنلاو للملا مهديقعو ةيديزلا ى رظنا ( 4 ) نإ مهيبن مل لاقو ) : هيسرك ذاختا ىف راتخما
 1١١8. ص نم ةنيكس هيف توباتلا م كيتأي نأ هكلم ةيآ نأ
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 سانلا ”قحأف جراودلا ةيرظنب تذخأل ةمآلا تفصنأ ولو « دعماطمو مكحلا
 نم وأ ىومألا تيبلا نم وأ ىمشاملا تيبلا نم ناكأ ءاوس مهحلصأ اهمكحب
 هوبأ ناك ولو اهنوئش ةرادإل مهعفنأ ةمآلا ريخف « ةماعلا تويب نم تيب ىأ
 ةحلصملا ىف ريكفتلا اولمهأ مهب يرغلا نمو . ةاعرلا ن :ب ايغاز وأ اذا دس أ راجت

 ةفالحلا ىف نو ركفي اوضمو ةيعاهجا ةلادع نم هدوسي نأ ىغبني امو بعشلل ةماعلا

 انطلاق ةليسلاكيلقلا ناك دارج كن انج نحل نق
 9 ءامدلا

 جراوخلاو ةعيشلاب لصتي ام اهنم ءاوس اهانمدق ىلا ثادحألا لك قو

 خيراتلا بتك ىو آت نيب ومألا ىلع مهتار وو برعلا فارشأب لصتي امو اسساروتو

 , يهموصخمو توبومألا هذخناو «ناسل لك ىلع ىرج ر رعشلا ناك ذإ « ةر ,ثك ًاراعشأ

 . ةفلتللا 3 ةيسايسل حمارا قع دل ةادأ

 ةراضحلا

 امي « ةراضحلا ميعن ى اتقرغ ةكمو ةئيدملا ن أ فيك قياسلا ليصفلا 2 انيأر

 برعلا رجاه نأ درجمبو . ءامإو راوجو ىبنجأ قيقرو لاودأ نم امهيف هد
 اعساو ًارثأتنو رثأتي اوذحخأ ةحوتفملا مثألا نادلب ىف اولزنو راصمألا او رّصمو ةريزخللا نم
 لاومأب ءلتكت هر وججح تناكو ءمهنيعأ تحت تناك ذا يلا فارايفطاب
 ناعرسو . ةتباث بتاور نم ةاودلا نيواود ف ف مل 7 ر امو برخلا مانغو ىدفلا

 بهذلا ىناوأ ىف اومعطو : روصقلا اوئتبا ذإ ءاوفرشت أام ناعرس لب ءاو رضحت ام

 كم اب اورطعتو : ةقكرزملا ةيريرخلا تايثلا اوسيلو ٠ ةمعطألا فلتخت .ةضنلاو
 بابسألا عيمج مف نوثتيري مهئارو نم ىلاوملا ناكو . بينطلا عاونأ نم هريعو
 مروصق مهب تظتكا ذإ : فرثلا ناولأ لككب اومغتيل

6 

 ف دهعل !| كالذا اونوكي 0 3 مهعانبأو مهانب ريحا و رلاو صراف برعلا كام ال 1

 : نودلخ نبا لوقي «

 5 4ك

 أو رم رخو ءاعاقر هلو بس وناكف قتلا ل لل ه 6 هنأ ىكح لثق ٠ ةراضخلا نم ءىش



 لحل

 لهأ اودبعتسا املف . مهنيجع ىف هولمعتساف ىرسك نئازخ ىف روفاكلا ىلع

 ١ ىق ةرهم امهم و رامخاو + فران ضاحي مهنهم ف مهولمعتساو مهلبق لودلا
 2 هلاوحأ ف نئفتلاو هلمع ىلع مايقلاو كلذ جالع مف دافأ هيلع ةمو-ّةلاو كلذ لاثمأ

 اوداجتساو لاوحألا ق فرتلاو ةراضحلا روطب اوروطتو « كلذ نم ةياغلا اوغلبف

 ب ىف رخل او نوعاملا رئاسو ةينالاو شرسفلاو ةحلسألاو ىنابملاو سبالملاو براشملاو معاطملا
 . 2«( ةياغلا ءارو كلذ نم اوتأف

 كلذبو « ةديدج ًاراصمأ اورسصمب ملو كانهندملا ماشلا ف برعلا ثرو دقو

 ةراضحلا سفنتت حوتفلا لبق تناك ىلا روصقلاو رودلاو ندملا سفن ى اوشاع

 شيعلا م٠ رثآ نم الإ « 00 ةعرس ى ًايبس كلذ ناكو . ةينامو رلا ةينانويلا

 لويس اهيلإ ليست تداحأ ىلا ةلودلا هما رع ثمد كانه تناكو . ةيدايلا

 نم مث الوأ ماشلا ل 2 نم سانلا ىف اهعزوت مث « رطتق لك نم ةضفلاو بهذلا

 ءاجرأ ىلع سانلاب 0 ناك ىذلا ةيواعم كللذ ملا نكساو « ىرخألا نادلبلا لهأ

 رهظيو .'؟!ًاغرمت ايندلا ميعن ىف انغرمت اننإ لوقي ناك هنأ هتعرششؤيو 2297 بحر داو
 رمحل | برشي » ناك هنأ انمدق انك هنع فرع ىذلا ديزي هنبا ىف ميعنلا 7 مْ
 ناورم هفلخيو ٠. بالكلاب بعليو نايقلا هدنع برتض-تو ريبانطلاب فزعسيو

 ىف ال كلملا ةبأ نم نكمي ام لكب مهسفنأ اوطاحأ نيذلا هؤانبأو مكحلا نبا

 جئافصو ا لا اهناطيح ىلع عملتو سفانطلاب نادزت تناك ىلا نما ضر وقت

 ةيانعو ٠ هللا تويب ىف ًاضيأ لب ؛« بسحف حيف :تاروزالا اهتينفأ ىف ىئارتتو بهذلا
 ايندلا بئاجع ىدحإ سعت ىبلا هتبقو ىصقألا دجسملاب كلملا دبع

 ماخرلاب هتفرخزو قشمد ىف ىومألا عماجلاب هذبا ديلولا ةيانع كلذكو «ةرووشم

 ةيقب كللذ نم لازت الو «2*!اهدنع فقن نأ نمر وشأ نولملا جاجزلاو ءاسفّتيتسسفلاو

 7 هلاحأف « ةكم ىف مارحلا دجسملا ىلع ةبانعلا هذه طحسب دقو . مويلا ىلإ
 اءلاستال : ف لاقو نيم دخلا هئاطعب مسع هنأ رث امنم هل ردك لي اميو , 215١ ةعئار 5 37 3ك 1 5-2 55 0 0 ود _ةهرو ل

 )١( ىربط (4) . تيبلا ثاثأ : رحلا ١4/4

 ) ظحاجلا ناويمحلا (ه ) ةيبملا ةعبطملا ةعبط ) نودلخ نبا ةمدقم (؟ 5/١ه .

 صا( رصمم 1١١١ . ) )5م ىوتعيلا .

 . 52/4 ىربع (+)
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 ىف هدهعل سانلا نّدفتو .١١1ًادئاق ريرض لكو ًامداخ دسعسقم لكى طعأو « سانلا

 هرّشأتو معاطملاو نسال لع. ةعئاتع صف ناملس هناك ةووصتلا) نول هاك

 كلملا دبع نب ديزي دنع فر هلا اذه ةبيرض رهظتو .('!ًاعساوأ ًارثأت هدهعل سانلا

 ةلحلا ١ سيليو رمحلا برشي» هنإ : لام ىضايإلا ةزمح وبأ هفصو ىذلا

 ذخأ اذإ ىح هناينغت هراسي نعةمالسسو هنيمب نع ةبابحح ...رانيد فلأب تمر

 ا" «ريطأ الأ : لاقف امهادحإ ىلإ تفتلا مث «هبوث "دق ذخأم لك هنم بارشلا ٠

 . نو ريثك مهم هءاجف « زاجحلا ىبغم بلط ىف لسرأ دقو

 نم ةيمأ ىب ىلإ اهدحو لمحت ةضفلاو بهذلا لومح نكت و

 ا ع االإو نوغاولللا# ومحب اهدنا” متل كاع نتاع قاقآلا

 ىلإ لمسح رمع نب فسوي نأ ىربطلا ىورديو « !؟ىرايشهجلا انثدحم

 توقايلا نم ًارجحو نوكي ام مظعأ اهُّنبَِح ئىلآل كلملا دبع نب ماشه

 فوعلا غلب دقو .7”2رانيد فلأ نيعبسو ةثالثب مودك ٠ فكلا نم هافرط جرخي

 ىح « ءانغلاو وهلل شاع ىذلا كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا دهع ىف هاصقأ

 نواوةيو ٠ وهللا رود نم ةريبك ًاراد هبشي ام ىلإ هدهع ىف ةفالحلا رصق كردجت

 ُُف اهرسغيو «ةميركلا راجحألاب َة عمر ةيبهذ دئالق هقنع لوح سبلي ناك » هنإ

 («”)ًافغش بايثلارّرغت انك ًارارم مويلا

 هيدا ديلولا لثم ىلإ ًاعيمج اولوحتي مل ماشلا ىف برعلا دارفأ نأ دكؤملا نمو

 8م ًارفن نأو او رضحت مهنأ دكؤملا امبإ : ةرغألا فرملا دهر هيبأ لكم ل أإ الو

 هامع

 رضحت لثملابو 5 ةيعرلا سس ميصعبو ىومألا تيبلا ءارمأ نم مهضعب ٠ م اوفرست ا

 ٠ ماشلا تبرع نم مهرك 5 تناكو 0 سلدن لاو ناو ريسقلاو طاطسغلا ق اولزن نم

 ةئيبلا كلت ف اد يفو زنل حوتفلا لبق ةراضحلا نم اًظح اوباصأ نيذلا

 3 ةرضحتملا

 ع4 2 ال ص . 556ه[ ىربط )١(

 . ةاة/ه ىربيط (+) . 555/9 ىريط 0

 . هوب قاغأ ع(: ) . ١1+/؟ نييبتلاو نايبلا (ع )

 ىرايشهجال باتكلاو ءارزولا رظنا ( ؛ )
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 ًارضحيت نورضحتر ةلادح نرعلا ادعو ةفوكلاو ةرضلا خت اتهوجو اجو اذإو
 نييمارآلا .اياقبو سرفلا 0 ذإ « ةيلبقلا مبتابصعب مهظافتحا مغر ًاعساو

 « ناسارخ نم هنوحتفي اوناك امو ناريإو قارعلا زونك مهلإ تلوحتو ؛ « موطلاخو
 ١22)بهذلا نم ًافلأ 00 صعب ق دحاولا سرافلل مسلي ناك ىح

 ةرصبلاو ةفوكلا ريصمت نع نادلبلا حوتف قف ىرذالبلا هبتك 9 ىلإ عجرم نمو

 دايز ىلوم رامسم لاثمأ لاوس برع نم كانه سانلا اهكّلمت ىلا عئاطقلا ة ةريك هلوه

 رصعلا اذهل ةرصبلا ىف ردت تامام1لا تناكو . ىطبنلا ناس>و نيصحزو ريسفو

 نكي مل «مهرد فلأ اًنيموي ”لغُي ناك اهضعب نأ ىَوردِل ىتح « ةريثك الاومأ
 نمىرذالبلا هركذي امه . ىلاوملا ًاضيأ اهكلمتي ناك لب يدور برعلا اهكلمتي

 هابس مامحو دايز لوم ليف مامحو صاقو ىلأ نب دعس ىلوم نيّمع أ مادح مهتامامح
 . ىراوسألا

 « ةمخفلا روصقلا ءانب ىف ةرصبلاب نوسفانتي ًاعيمج ىلاوملاو برعلا ىرنو

 لوم عفان ىبأ رصقو رماع نب هللا دبع لوم ىبرز رصق اهنم ىرذالبلا ركذيو
 ىذلا ىراوسألا هيو ريش رصقو ىاهبصألا نبا رصقو ةرثكب ىنأ نب نمحرلا دبع
 هذه ءانب ىف قنأتلا غلبم ىلع لدي امي .باب فلأ هيف ذختا هنأل,ردرازه» ىم“
 ى هنيعي نأ ةيواعم ىلإ بلتط هنأ نم ةرصبلاب نييميفلا ضعب نعىو رسب امر وصقلا
 نب هللا ديبع نأ نم وري ام كلذكو «2'* عانج فلأ رشع ىثثاب هراد ءانب
 شايرلاب اهألم هنأو مهرد فلأ فلأ ءاضيبلا اهامس ىلا كانه هراد ىلع قفنأ داث

 اوناك مهنأ ةريثك صوصن ىو 2١ تاناويحلا ريواصتب اهتاطيح فرخزو سفانطلاو
 .21) نيتاسبلاو قئادحلاب مروصق نوطيح

 ءايقتألا نم ًارفن ىرنل ىتح « سبلملاو معطملا قفرتلاو هتفرلا هلك كلذ عبتو
 مهنأب مهتايح ىف لوحتلا اذهنع نوُسْنكَ مهارزو 7*0 سنالقلاو جابيدلا سبلي

 نايبلاو 78٠ ص دريملل لباكلا رظنإ (# ) . 7+١ نم نودلخ نبأ ةمدقم )١(
 . 27/7 نييبتلاو . 745/4 ىربط )١(

 قاب ه5 05/5 موو دعس نبا (ه ) أ ةملك تحت نادلبلا مجعم ىف توقاي مجار (0

 .دوع/د . +07[ 8 ىرتلولا#ر ظناو ءاضيبلا
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 نم مهيلإ لمحت ةمعطألاو بايثلاتناكو 21١. قرشا اوسبلو قدما اومعط
 سرافب هل لماع ىلإ بتك هنأ جاجحلا نع ىَوْرْبو « ةديعبلاو ةبيرقلا نادلبلا
 25 راشفتُسدلا نم« راكبألا لمحتلا نم: 0 رالّخ لسع نم لسعب ىلإ ثعبا»

 نأ نم ىوردبام معنتلاو شيعلا هفرلا اذه روصي اميو .42؟) راثلا همست مل ىذلا

 اعي ملف ٠ ؟”اهيف هنفكيل ًابوث نيتس ىفوت نيح هيبأل أيه دايز نْب هللا ديبع
 . دحاولا نفكلا ىنكت ةليلقلا بايثلا الو نابوثلا الو بوثلا

 قابسكوهللا بابسأ نم ريثكب ةدّغّرلا ةايح لا هذهايانثىف استمع نأ ىعيبطو

 اوطروتني ريثك نأ ىرتصودرنلاو جنرطشلا(*' ىتبعلو صْمنسقلاو ""”ديصلاو 290 ليحلا
 نم اهف اوأشن نمي فتكت ملو ءانغلاب ىعُت ”ةفوكلا تذخأ دقو .رمحلا مث ىف

 نينغملا مدقتست تذخأ دقف « ىّصَّتلا ٠"0دمحأو ىريبلا 7*2 نيسنح لاثمأ

 . نيمار نبا ”2١١ رادك سانلا اهيلإ فلتخم ًارود مهل حتفتو « زاجحلا نم تاينغملاو

 ١9( رجئبأ نبا طاطسفلا ىف دجن ذإ «ىبرع دلب لك ىلإ نونغملا ءالؤه طقس

 : ةيدملا وج
 « مئانغلا ءعيسفو لاومألا نم اوباصأ ام ةرثكب ناسارخ ى برعلا معو

 نأ اهم « ريطاسألا هيشت داكت كلذ نم رابخأ بدألاو خيراتلا بتك ىفو

 امع هتيالو ءانثأ ىف "لعكس ناسارخ لامعأ ةيواعم هالو ىذلا دايز نب نمحرلا دبع

 ى غلبي وه اذإف « ةنس ةثامل ىدنع ام تدق ىنإ : لاقف لاومأ نم هيلإ راص

 هءاج قارعلا ىلع هتيالو ىف ريبزلا نب بعصم نأىَورسيو «(3) مهرد فلأ موي لك

 رمح أتوقايو رهوجو ؤلؤل نم اهليكاثّدع «بهذلا نم ةعونصم ”ةلخن كانه نم

 رعشلاو 851/105 (بتكلا راد) ىناغأ (7) ١ قرامت درفم : قرذلاو . ؟٠8/ه ىربط )١(
 ٍ هدد ؟ ءارعشلاو سفائطلا ىهو

 . 7810 ص قدزرفلاو ريرج ضئاقن ( )١ لسعب روبشم سرافب عضوم : .رالخ 0

 . ”41/5 (بتكلا راد ) فاغأ () . لحنلا

 . 98/5 ىفاغأ )٠١8( اهانمم ةيسراف ةملك : راشفتسالا )١(
 . 50/16 (بتكلا راد ) ىفاغأ (1) . ديلاب روصعملا
 . مئ/» فاغأ (0) . ٠١/5 نييبتلاو نايبلا ( 4)
 . 59 ص ىرايشهحلا )١7( .؛6/١ ىربط (0)

 ١١ ( ؟هال/» نييبتلاو نايبلا .
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 ناتسربط ىف ذبهبْصإلا نأ ىَوريو ."'رانيد فلأ ىنلأي تموق دقو ءرضخأو
 ةئامعبرأو مهرد فلأ ةثامعبس ىلع كانه هبو رح ضعب ىف بلهملا نب ديزي حلاص
 لك ىلع « لجر ةئامعبرأو نارفعز لمح ةئامعبرأو « فلأ ىتامو ًادقن فلأ
 لاقيو .("هريرح نم( ةّقش) ةقرسو ةضف نم ماو ناسليط سنربلا ىلعو ؛ سنبل جر
 هطاسبتحت ذختي ناك زيزعلا دبع نب رمع دهعل اهيلاو ىمكحلا حارحلا نإ
 ناكو . 2" هباعصأ نم هيلع لخدي نم ىلع اهعّرويو ةضفو ًابهذ اهؤلمب ارق
 ىدحإتمّوقدقو « ةسيفنلا ايادهلاب ناسارخ ةالو ىلع نومدُسقَسي نيقاهدلاو ءارمألا
 ًارصق : نيرصق تناكو « فلأ فلأب ىرسقلا هللا دبع .نب دسأل مهاياده
 ةالولا ناكو .(؟)ةضفو بهذ نم ًافاحصو قيرابأو « بهذ نم ًارصقو“ةضف نم
 نب ديلولل دعأ رايس نيرصن نأ ىورسيو ءءافلحلا ىلإ ايادهلاب نولسري مرو دب
 ءابظلا ليثامو ةضفلاو بهذلا قيرابأو ةهرافلا نيذاربلاو ىراوحا نم ةيده ديزي
 .*7 برطلا تالآ نم ريثكب هل لسرأ هنأو عابسلاو

 ًافرت وفرت أ لب «ناسارخ ىف برعلا رّضحت لاومألا نم جاومألا هذه طسوو
 !(3) ىخبطمب قيال ناسارخ ءىئيَف نإ لوقي ةالولا ضعب ىرنل ىح « ًاديدش

 لدتو ." سانلا اهيلع معطي ناوخ فلأ ذختي ناكبلهملانب ديزي نإ لاقيو
 سنالقلاو ةسلايطلاو ليوارسلا اوسبلف « كانه اوملقأت برعلا نأ ىلع ةريثك صوصن
 عامس ىلإ اوفلتخاو ٠ تاناجرهملاو زو رينلا ديعب اولفتحاو «270ةليوطلاو ةريصقلا
 هيشفتل ةالولا ضعب ًرطضا ىبح ذيبنلا مهم ريثك برشو «؟5” ريمازملاو لوبطلا
 . 23 لتقلاب هيلع بقاعي نأ ىلإ دنحلا ىف

 ةريثك مجارت ىناغألا باتك قو . فرنلا اذه راثآ دجن ناكم لك فو

 ًاضيأ لب « طقف ناسارخ ىف ال رمحلا بارش ىف مهسفنأ ىلع نوفرشسسي اوناك نم
 .؟م6/ه ىربط (07) . 44 ص ىرايشهملا )١(

 «ناسارخ برع دنع سبللا اذه فقي مل )00 .؟0|98 ىربط 0(

 نبا رظنا . مهداهز و قارعلا برع نيب عاش دقف . 4١6 ص ىرذالب (*)

 5/5675 موع/و 1 م ة/ 6 دعس . 456/5 ىريط (:)
 . ب[م ىريط )0( . هم[ ىريط )2(

 .؟ممه ىربط )٠١(  عمو/)6 ( بتكلا راد) فاغأ (1)
 . 1١70/6 ىربطو
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 ترهظ دقف « فرلا اذه ةبيرض اهدحو رمدللا نكت ملو «زاجحلا ىو قارعلا ىف

 نم نمناداعو نهبايث ىف ءاسنلاب نوهسبشتي اوناك « نينا نم ةفئاط ةنيدملا ىف

 نب ناهولس رطضا ام « ءانحلاب رفاظألا غبصو هفيفصتو رعشلا ريفضت لثم

 .217امراص ًاباقع مهب لزمن نأ كلملا دبع

  نهنمحازي ىراوحلا ناك دقف تايب علا ءاسنلا ىلإ فرثلا اذه دتمب نأ ىعيبطو

 انفلسأ ايف كلذ انيكحاموحن ىلع «عساو ًاننفت نبني ز ىف ”نتفتف « لاجرلا بولق ىف
 ةشئاع هتجو ز ىدهأ ريب زلانب بعصمنأ ىَورسيو . نيسح ا تنب ةنيكسم ةديسلا نع

 « رائيد فلأ نورشع اهتميق « ؤلؤللا نم تاّثبح ىنامث هللا ديبع نب ةحلط تنب

 هل تلاق اهتأر املف « اهيلإ اهمادقيل اهظقيأف ةمئان اهدجو هتيدهب اهيلع لخد الو:
 ديزي تنب ةكتاع نأ ىناغألا ىورَديو .2') ىلإ ٌبحأ مونلا تاك دقل : ةببآ ريغ

 ىعفرا : اهل لاقف جحلا ىف هتنذأتسا ناورم نب كلملا دبع ةجوز ةيواعم نبا
2 

 ةئيهب تءاجو « تلعفف « جحت ةحلط تنب ةشئاع نإف ىرهظتساو كجئاوح

 قرفو اهطغضف ءاج دق بكوم اذإ ةنيدملاو ةكم نيب تناك املف . اهيف تدهج

 : اولاقف « اهنع تلأسف ©« ةحلط تنب ةشئاع هذه ىرأ : تلاقف « اهتعامج

 + ةشئاع « ةشئاع : اولاقف « كلذ نم مظعأ رخآ بكوم ءاج مث « اهتنزاخ هذه

 ىلع بكاوم تءاج مث .اهتطشام هذه : اولاقف « هنع تلأسف « مهطغضف

 بابقلا اهيلع « ةلحار ةئامتالث اهيف ةبكوك تلبقأ مث ءاهتستاس ىلإ ةئيهللا هذه

 .27) ىبأو ريخ هللا دنع ام : ةكتاع تلاقف « جداوه او

 ةفاقثلا

 ىلإ دوعت اهاندجو رصعلا اذه ىف ةيبرعلا ةفاقثلا رصانع للحن انذخأ اذإ

 لودحلا امأف . ىنجأ لودجو ىالسإ لودجو ىلهاج لودج : ةمهم لوادج ةثالث

 دقو « ةيلهاحلا ديلاقتو لئابقلا باسنأ ةفرعمو مايألاو رعشلا ىف ودبيف ىلهاملا
 )١( رممزأدر فاغأ (؟) .اهدعب امو 501/4 ( بتكلا راد ) ىفاغأ .

 هكر قافأ (؟) . ْ



 ا

 ناعرسو « افوفص هيلع اوُنْفَص امنأكو ءانبع لودحلا اذه نم نوعي برعلا لبقأ

 باسنألاو هتياورو رعشلا ةفرع نوبِصصخّني نو ريثك ءاملع مهنيب نم رهظ ام
 «ةينهلارابخألا ةيوار ةّيِرَشش نب دئيتبْدع لثم اهمايأو ةيلهاملا رابخأو اهتابعشتو
 يرق نس كلا زب ةيوو و السلا وأ يور اتيتلاو ب استلا ةلظييح نب لفتغادز
 لوقي ةقبطلا هذه لهأ ىو . نو ريثك مهريغو ء ءاولكلا ىبو روعذم نب بابشو
 : 22 ىبرادلا نيكسم

 لالَكلا نم ىِطَملا حرت الف هيلإ لحراو ًالَمْعَأ ْمُكَحو
 لاجرلا باسنأب مهمّلعي اوضقي اوكا ىنب ىلإ لاعت
 ىلاوعلاو للا ُىَبَنُي  باهش روعلم نبا ىلإ مله
 لامّثلا قَرْخْنُمِب ىحضأ ولو ملع ٌىِرِيَّنلا سيكلا دنعو

 هيلع هللا ىلص لوس ثيدحو ميركلا نآرقلا ىف ودبيف ىالسإلا لودحلا امأو
 . هموصخو ىلع بو رحو اهنادحأو ةيمالسإلا حوتفلا ىف مث :٠ هتاو زغو هتريسو ملص
 خيراتب عسي ةيجراكا ةبعش + نترك نعت بعكس .لودحلا اذه دخأ لقب

 ريبزلا نب , ةو رعو نافع نب نامع نب نابأ كلذ انل وصب ام وح لع مالعإلا

 بتكلا لهأ رابخأ عمج اوننع نم كانه ناكو . لوسرلا ىزاغمب امهماها ىف

 ىوبتلا ثيدحلابو نآرقلا تاءارقب ىّنعُت ةينيد ةبعشو . هنبنم نب بهو لثم ةيواهسلا

 دلب لك ى ةبعشلا هذه باعصأ ىّلأ دقو . هقفو عيرشت نم امهب لصتي امو
 ةكمب مهيب نم رهتشاو « فلسلا نع فلخلا اهيف ذخأي ةريبك ةسردم ىالسإ

 نب رمح نب هللا دبع نب ملاس ةنيدملابو ةمركعو ءاطع مهسأر ىلعو سابع نبا ذيمالت

 ىرمهلاو 0 ذأ نب ةورعو ةبتع نب هللادبعنب هللا ديبعو عفان هالومو باطحلا

 ديعس ىبعشل ١ مسار ىلعو دوعسم نبا ذيمالت ةفوكلابو سوواط نيلابو
 موو

 ىرصبلا نسحلاو ني ريس نب ا ةرصيلابو ىئضاتلا ثراحلا نب حُنرشو ريس نب

 ها محازم نب كاحضلا ناسارخبو رانيد نب كلامو ةيواعم نب سايإو ةداتقو

 .ىبربلا هللا دبعنب ديزيو ىحياصلا رصمبو ىعازوألاو لوحكمو بشودح نبرهش

 ) ١ ( نييبتلاو نايبلا ١/81" .



 "ا

 نيملعملا نم ةقبط امملوح أشنت تدخا ىلهامللاو ىالسإلا نالودحلا ناذهو

 مهم ناكو : امبم لصتي امو رعشلاو تاما ةئشانلا نوملعي اوناك نيذلا نيماعلا

 دمصلادبع لثم مهمالوو مهئارمأو ةيمأ ىبب ىب ءافلخ نم 0 )ةصاخلا| دالوأل نوملعم

 جاجحلا رهتشا دقو « ىرقلا بيتاتك ىف ةماعلا دالوأل نوملعمو « ىلعألا دبع نبا

 نب تليتمثكلا نيملعملا ءالؤه نمو .فئاطلاب نيمّلعم اناك هابأو وه هنأب ىقثلا

 قو حابر ىبأ نب ءاطع ةكم ىف هلباقي ناكو « ةفوكلاب ةيبصلا ملعي ناكو ديز
 هودهاش نم ضعب لوقي هيفو ٠٠ حامرطلا ىررلا و محازم نب كاحضلا ناسارخ

 . 2 '”ءاملعلا اوسلاج دق مهمنأكو هدنع نم نوجرخي نايبصلا تيأر دقل » : كانه

 ءاج ىبنجأ ثلاث لودج لهاحلاو ىالسإلا نيلودحلا نيذهب قتلي ناكو
 منألا هذه ىدل ام لك نوبلطي اوعفدنا دقف ةيبنجألا متألل مهتسبالم نم برعلا

 ةقيرطو ىنابملا ةرامتو ندملا طيطخت ىلع اوف رعتف « ةعفان ةيقيبطت فراعم نم

 جارخللا ةيابج قرط ىلع اوفرعت اك « تاونقلاو _ عّرّدتلا قشو ضرألا لالغتسا
 رمألا لوأ ىف اوناكو . ًاريثك مورلاو سرفلا نع كلذ ىف اواقنو ؛نيواودلا طبضو
 نيواود ىف ني ريخألابو ناسارخو سرافو قارعلا نيواود ىف نيلوألاب نونيعتسي

 نيواودلا كلت تبرع ذإ : كاملا دبع رصع ىلإ كالذ ىلع اولظو : ماشلاو رصم

 مهييلاسأ ضعب سابتقاو ليطاسألا ءاشنإل مورلأ عم مهبو رح مهتعفد دقو

 . ةيبرحلا

 دف « ةعفانلا هيفيبطتلا فراعملا دنع بناجألاب مهرثأ ى برعلا فقي ملو

 ىلا دالبلا ىف رشتنت تناكو « اهبوسدي ةتحبلا ةيرظنلا فراعملا ىلإ اولوحت
 ةفلتحم ةيقرش تافاقثو ةينانويلا ةفاقثلا نم جيم فو“ ةينيليهلا ةفاقثلا اهوحتف

 ناريإ ىف روباسُي دنج ةسردم ةفاقثلا هذبب ع تناكو . ةينيد ريغو ةينيد

 ةيردنكسإلاو نارتو نيرسّدقو ةيكاطنأو نيبيصتنو اهّرلا ف ىرخأ سرادمو
 نوملعملا ناكو . رصمو ماشلاو قارعلا ىف ةريدألا ضعب اهب ىبعت تناك انك

 )١( نجنتوج ةعبط) ةبيتق نبال فراعملاو 0 ميلي نمو ةصاخلل نييلعملا ءالؤه قرظنا (ص١ 707.

 5؟7/؟ نييبتلاو نايبلا (؟ ) ؟01/1 نييبتلاو نايبلا : بيتاتكلا ىملعم نم .
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 نميو « ةينانويو ةينايرس رداصم ىلع ًابلاغ نودمتعي . سرادملاو ةريدألا هذه ىف
 بوقعي هذيملتو نيرسنق ريد فقسأ تخوبيسس ريوس» رصعلا اذه ف مهم رهشا
 ىسيلاططسرألا 5 طنملاب نود ًاعيمجاوناكو «ناروح فقسأ سيجروجو ىواهرلا

 .2!ةينانولا ةفسلفلاو

 نيرشان اوذاك ذإ + قطنملا كلذو ةفسلفلا هذبي برعلا لصتي نأ ىعيبطو
 انحوي رهتشا دقو « للملا باحصأ نم مريغو ىراصنلا نولداجي اوناكو «مهئيدل
 اوناك مهنأب ىهمأ ةفيلخ ريغل ةيلاملا نوئشلا ىلع فرشي ناك ىذلا ىشمدلا

 0 000000 : هلادج نم نو رثكي

 ىلع فوتولا نوبلطي برعلا ىضم 0 دارإلا ةيرح ةيرظنو حيسملا ةيهولأ

 )2 هبشلا ضحد ىلع اوئيعتسي ىحإ )0 ا لالدتسالا هوجو نم موقلا دنعام

 هذه ةلمتح نم نيريثك نأ ظحالن نأ ىغبنيو .ةعطاقلا ججحلاب ملادج اومعديو
 .هموصخ ىلع درب دو مالسإلا نع نوعفادي اولوحتو ؛ اوملسأ ةبعشتملا ةنيليملا ةفاقثلا
 كقف ”متجارتت ىح قطنملا نم اهي لصتي أمو ةفاقثلا هله واع رطتت 1 كاذبو

 رابخأ انيديأ نيبو .ةيبرعلا لإ اهباولقتنا مث نمو ءاّمات ًابيرعت نوبرعي اهلهأناك
 نبدلاخ نع ىَوريامكلذ نف ءرصعلا اذهذنمةمجرتلاب اومتها برعلانأ ىلعلدت

 ؛؟9ءايميكلا هملعيل سنايرام ىمسي بور بهارب ناعتسا هنأنِم ةيواعمنب ديزي
 هل تمجرت نم لوأ وه» : ظحاحلل لوقيؤ : ميدقلا نفطصأب ناعتسا امك

 .2*!كلذ ىف هبتك ضعب ميدنلا نبا ركذبو «(؟”ءايميكلاو بطلاو موجنلا بتك
 ةينايرسلا نم مجري نأ ىرصبلا هيوجرسام رمأ هنأ زيزعلا دبع نب رمع رابخأ ىفو
 نب مكحلا ركذ دقو : (5) نيعأ نب نرْهأ سقلا بطلا ىف ًاباتك :ةيبرعلا ىلإ

 ةيردنكسإلا نم » فوهريام ةلاقم رظنا ) ١(
 ىودب نمحرلا دبعل ىانويلا ثارتلا ى ىدادغب ىلإ

 . اهدعب امو ها" ص

 بيليفل (لوطم ) برعلا خيرات جا (؟ )
 . 534/9 (ةيبرغلا ةعبطلا ) ىتح

 (نالسيد ةعبط ) نايعألا تايفو (؟ )
. 

 . 778/١ نييبتلاو نايبلا ( 4 )

 (ةرهاقلا ةعبط ) ميدنلا نبال تسرهفلا (© )
 . ”"8# ص

 خيراتو ١١7/١ ةعبيصأ ىفأ نبا )١(
 04# ص جزيل عبيط (فز وزلا رصتخم) ءامكحلا

 « 707 0/# ناويحلا ىف هيوجرصام نعالوقن رظناو
 . مو



 "م

 نب ماشه ىلؤم املاس نأ ىَوْريو ."'١هرعشضعب ىف هّبطو نَرْهَأ وكلا لدبع
 ماشهل لقن“ هنأ ىورد اك . 2١ سيلاطسر ل لئاسر ضعب مسجرتت كلملا دبع

 (”!ةيسايسلا اهمظنو ةيناساسلا ةلودلا نع ثدحتي ةيسرافلا نع باتك

 ةقيقحلل زمر ىه امنإ ةيمأ ىب رصع ىف ةمجرتلا نع ةليلقلا رابخألا هذهو

 اهيف ناك ام لكب برعلا روجح ىلإ ةينيليهلا ةفاقثلا لوحت ةقيقح « ةريبكلا
 رخأتي مل لوحتلا اذه نأ دكؤملا نمو « ةفلتخم فراعمو ىنانوي قطنم نم

 اذه ىف ءىش لك ناك دف ؛ هترود متت ىك وأ « متي ىك ىسابعلا رصعلا ىلإ

 امك اضيأ لبءبسحف ةمجرتلا قيرط نعال ءهمامت ىلإ عفدي ىومألا رصعلا

 لكب ةيبرعلاو مالسإلا ىلإ ةحوتفملا بوعشلا لاقتناو ةهفاشملا قيرط نع ًافنآ انلق
 . ةيلقعلا اهفراعمو ةيركفلا اهزونك

 « ةريثك ةيفاقث داومب رصعلا اذه ىف معاد ىبرعلا لقعلا نأ هلك اذه ىنعمو
 ريسفتلاوهقفلا مولع :ةصلاخلا ةيمالسإلا .مولعلا راهدزا ف هراثآ دجن ملعد وو

 ءارآلا نيب تبشن ىلا تارظانملا ةرثك ى راثالاوهذهدجن امك « ثيدحلاو

 جراوخلا رابخأ ىلإ عجراو . نيدلاو ةسايسلا ريغو نيدلاو ةسايسلا ىف ةفلتخما

 بلاط ىلأ نب ىلع عم ملادجو « ناكم لك ىف لادحلا نو ريثي مهدجتسفأ

 6 مهنم لجرب ىف أ ناورم نب كلملا دبع نأىورسيو « روهشم سابع نب هللا دبعو

 ناعمو .ةنيب ظافلأو قلتط ناسلب مهبحلم نم هل نيزيو ملوق نم هل طسبب لعجف

 م تقلتخ ةنمبا نأ" ىرطاخن ىف عقوي داك دقل : كلملا دبع لاق ىبح « ةبيرق

 ىبلق ىف ررقو ةجحلا نم ىلع هللا تسبث ام ىلإ تعجر مث مهنم داهحلاب ىلوأ ىنأو

 هباتك ىف درملا كيشنو « مهتامعزب انلاي اف مهماع نم لجير اذهو ,(4) قحلا نم

 مهلعح دقو 0*2 نيهاربلاو ةلدألا راهظتساو لدخلا ىلع مهتردقب « لماكلا »

 .ملا ص 2.51/4 رابخألا نويعو١ 1]47ناويحلا )١(

 . هال“ ص ( تيار ةعبط ) لماكلا ( 4 ) . ١؟١ص تسرهفلا (؟)

 .ه١56 ص لماكلا (ه0) 2 تأشن قداصل ناريإ نع تاحفص عجار ()

 ( ةيرصملاولجنألا ةبتكم رشن ) ىزاجح- ىقطصمو
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 ديز اكشو «ةيضابإو ةيرئفلصو ةئيدنجسإو ةقرازأن م اقرف نوعزوتيو نوفلتخي كلذ
 :20لاقف « مهنيب فالتخالا اذه نم بدن نب
 «ه رع وع و 2 2 هو
 ِبَِّللاِب دجلا طلخو لادجلا لوط انقرمف نيد ىلع ًاسانأ انك

 تطخلا نع مهانغأو لادجلا نع ُمُهُيْعَس ْمُهَيْحَس لَض الاجر ىَنْغَأ ناك ام

 نورخآلا مه اوفلتخاو 2 1 ل ها يس

 0 رهتشا نميو « مهترصاع ىلا قرفلا باعصأ اولداجو « مهيب اهف اولداجتو

 و « ىعيشلا ةيديزلا بهذم سسؤم نيسحلا نب ىلع نب ديز مهم لادجلل

 "7 اذه ةيرظن ريرقت ىلإ تايمشاهلاب ةبّقلملا هراعشأب تيمكلا هرعاش لوحت
 هلوصأ طسبت ىديزلا بهذملا ىف ةلاقم أرقن امنإو « ًارعش هدنع أرقن ال اننأكو
 نيهاربلاو ججحلاب هنع عفادتو

 ى اليوط نولداجتي ءاهقفلا اندجو نيدلا ىلإ ةسايسلا نم انلقتنا اذإو

 نم ىورشو « ةصاخلاو ةماعلا مهسلاجي قو ءافلخلا ىديأ نيب ةيهقفلا مهلئاسم

 7 ىرخأو كلملا دبع نب نايلس سلجم ىف ىرْهزلاو ةداتسق نيب 2" ةرظانم كلذ
 ىوريو .. ةلأسم نيعبس وحن اهيف الوانت « ةيواعم نب سايإو ةمربش نبا نيب
 ترثك دقو .«*'هنو رظاني هذيمالت هلوحو هسلاجم فسلجي ناك ىوكلا ىْعَسشلا نأ
 بودأ ناكو . ءاهقفلا فالتخا ىأ فالتخالا ملع اهنع أشن ىبح تارظانملا هذه

 ع 2* فالتخالا عمسي ىبح هملعم أطخ لجرلا فرعي ال » : لوقي ىنايتخسلا

 ىتح مهتلدأ كلاسم ىف قيقدتلاو مهئارآ ىف لقعلا ميكحت ىلإ كلذ مهادأو
 .2"مههقف ىلع سايقلا ةبلغل ىلا لهأ اس نم مهيب أشن

 روهظلا ىف 020 ذخأ ام ناعرسو «ةديقعلا لئاسم ىف اليوط اولداجتدقو

 لئاسملا مهأنم ناكو «ةلزتعملاو ةئجرملاو ةيرسبسحلاو ةيردقلا بهاذم هيغتؤكتو

 وه وأ هلاعفأ ىف راتخم رح ناسنإلال هو « ةدارإلا ةيرح ةلأسم مهيب تب وريث ىلا

 . 58؟/؟ نييبتلاو نايبلا ( 4 ) . 1 نييبتلاو نايبلا ) ١(
 . 58/؟ نييبتلاو نايبلا (ه ) 00. 545/1 نييبتلاو نايبلا (؟)
 . 588 ص ةبيتق نبال فراعملا )١( .ه صال قا جادعس نبا (؟)
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 ىأرلا نع نوعفادي ىرصبلا :نسحلا مهسأر ىلعو ةيردقلا فقوو ؟ رثيسم ربخمأ
 باقعلاو باوثلا لطبل موتحم ردقو .زال ءاضقب ًاريسمناسنإلا ناك ول ذإ « لوألا

 . هديعوو هللا دعو طقس

 لكنأو مهبهذم نع نولضاني ربحا بهذم باصصأ ةيردقلا مامأ فطصاو
 سانلا فريّصسي هنأل« نييومألا ضرب بهذملا اذه ناكو .ردقو ءاضقب ءىش

 رودقم رادَق مهفالخ نأب نينمؤم « مهنوئشل هريبدتو مهيالو ىف .ريكفتلا نع
 ىلع اليوط ةركفلا هذه نود دري مه ءارعش ىرن م نمو «هب ميلستلا مهيلع بجي

 : "ناو رم نب كلملا دبع حدمي ريرج لوق ةلكاش

 ليدبت ىَضَت ال سيل ُهّلل» ىتهلاو ةفالخلا كقّوط ُهَّللا
 ةيربج» كانه ناكف ةثجرُملا ةبعش ةيردقلابهذمو بهذملا اذه نم تقتبناو

 ملسم نمؤملاف «لمعلاو ناميإلا نيب لصفلا نوري اوناكو « ةئجرم.ةيردقو ةئجرم
 اوناكو . بلقلاب قيدصتلا ىلع ناميإلا ف لّوعملا ذإ «ةينيدلا ضورفلا دي مل نإ
 مث“ نمو ءهلالج "لج هللا ىلإ هكرتو سانلا لامعأ ىلع ركدلا ءاجرإ ًاضيأ نورد

 مهلعجو . مهنيب هللا مكحي ىتح ةيواعمو نامعو ىلع رمأ ىف مكحلا ءاجرإ اوأر
 هرماوأو نيدلا ماكحأ ليطعت نم مهتوعد هيلإ ىهنت امل « ةلودلاب نومدطصي كلذ
 ديزي عم براحي هباحصأ نم زفن ىف ٠١ ةنس ةبؤر وبأ مهم اناقليو « هيهاونو

 بلط هنأ زيزعلا دبع نب رمع رابخأ قو .2'نييومألا ىلع هتروث ىف بلهملا نبا

 ىف مهرظانو «ىلاذّدلا ةبتع نب هللادبع نب نوع لاثمأ نم ةفوكلا ىف مهنمنأ
 ُه ةعيشلا ىلإ مضنيو ( مهم ًاريف : ةذنع م عجري انوع ىرنو .29 مهمارك

 : 9*2 طل اذه ىلع ىرجت هيلإ بّتسنُدت تايبأ ىف كلذ ًاروصم

 انوئجرملا لوقي ام قرافن كلش ريغ قرافن اه لوأو . 0-0 ا 2غ
2 .ِ 3 20 3 

 انيرئاجب نونموملا سيلو وج لها نم: نموم :اولاقو
 معو 0 ا

 انيملسملا كامد ْتَمَّرَح دقو  لالح همد نموه اولاقو

 . 518/5 دعس نبا عر ا ؛74نخ( ىواصلا ةعبط) ري رج ناويد )00

 . 588/1١ نييبتلاو نايبلا (4 ) . م60 ىرط (؟)



 "اك

 ناك امم نيملسملا ءامد نولحتسي مهن 18 ةئجرملا فصي هنأ حضاوو .

 ول بط نب ءاهيك لق وما لع اجا يتلا مل نييومألا بقعت ىف ابي
 .ىشمدلا ١١ نالئيسغل

 ْق راصنأ هل ناك دقف « بسحف ماشلاو قارعلا ق بهذملا اذه فرع لو

 «ةيربحلا ةئجرم نم وهو ةنطلق تباث كانه هراصنأ ءامدق نمو « ناسارخ

 : "ايا ى لوقي « هتديقع اهيف روصي ةليوط ةديصق هلو

 مهلك مالسإلا ىلع نوملسملا

4 ' 5 
 هل سيلف ٍرمأ نم هللا ىضق امو

 هتلاقم ىف طْخُم جراوخلا لك

 '"ادَدِق مهنيد اوتَعَأ نوكرشملاو
 ادّمَصلا اودّحو ام اذإ اك رش سانلا م

 اَدّشَر نكي ءىش نم ٍضَْي امو 9

 ادهتجاو لاق اهف دبعت ولو
 سصص .ى#با و /

 ادبع ذم هللاب اك رشي مل نادبع
 01 5 «٠

 !؟!ءاجرإلا سوءر دحأ ناوفص نب مهمج كانه رهظيو « تباث ىفوتيو
 « نييومألا ىلع ةفينع ةروث نالعشيو جرس نب ثراحلا دي ىف هدي عضيو
1 

 . ريرم عارص دعب اهيلع ىضقيو

 تناكو « لازتعالابهذم وه ديدج بهذم ةيردقلا بهذم نم قثينا دقو

 0 « ةريبكلا بكترم ةلكشم ىه بهذملا اذه اهبلع قث قئبنا ىلا لوألا ةلكشملا

 نسحلا ناكو « نمؤم هنأ ىرت ةئجرملا تناك اميب « رفاك هنأ نوري جراوتلا

 ءاطع نب لصاو رهظأف قساف نمؤم هنأ نوري ةيردّتقلا نم هوعبات نمو ىرصبلا
 الادج كلذ راثأو . نيتلزنملا نيب ةلزنم ىف وه لب « رفاك الو نمؤم ريغ هنأب لوقلا

 : هيف هلداجيل دبع نب و رمع ”نسحلا عفدو « ةيردقلان م هباحصأ نيبو هنيب ًافينع

 هيأرب لصاو هعنقأف

 454/4 نازيملا ناسل هتمجرت ىف رظنا )١(
 ناك هنأ نيباتكلا نيذه قو ؟ ؛ ؛ ص فراعملاو

 لحتلاو للملاو ١7١ ص تسرهفلا ىف نكلو ايردق

 مث نيو «ًاتج رم ناك هنأ ٠١٠ (ندنل ةعبط )
 ا ةيردقلار هن سوو هدادنق
 ٠ ص قرغلا نيب قرفلاو ىضترملا نبال

 دو اها سو ندا يهتم اع "افراق .كلالبو 9

 . م8٠ فاغأ (؟ )
 . اقرفو قئارط : اددق . اوقرف : اوعشأ (؟)

 حضوي ثيح ١١ ص لحنلاو للملا رظنا (4 )

 ًانيبم ةيمهحلا ىمست ةقرفل ًاسيئر حبصأ فيك
 . اهلاقم لوصأ ضعب

 ١١6/1 ىضترملا ىلامأ كلذ ىف رظنا (ه)



 .٠٠ا/

 « ةاعدلاو عابتألا نم ًاريثك امهئارآ ىلإ ابذتجا دقو . ةلزتعملا مساب امهعبات
 هتلدأو قطنملاب هامعد ”لقعو ميركلا نآرقلا ىآل ةضيفتسم ةسارد كلذ ىف امهدنْت

 رهدزاف + ةفسلفلاو نيدلا نيب نوعمجي امهلكاش ىلع امهعابتأ ىضم ىضه . ةقيقدلا

 « نيملكتملا بهاذم مهأ لوألا ىبابعلا رصعلا ىف حبصأو لازتعالا

 دفاو رهتدمأ ةيمأ ىبب رصع ىفىل رعلا لقعلان أى لع ل دنل بناخا اذه ىفانلطأ امنإو

 نيجمدنم اوذاك ذإ «ءارعشلا راعشأ ف ةديعب راث 1 هل ناك ام ءم“د هتمعد « ةريثك

 كلذ نم ةاورلا قوسيو ؛ تالداجمنم اهنيِب بشن ملا ةيسايسلا قرفلا ف

 ريثأتيو . (1) حني ربجامهينائو اير دق امملوأن اكو ءردقلا ىف ة ةبآ ةرودم را قذ نيلداع

 امهتريشع ىف ًافينع الادج نالداجتي قدزرفلاو ريرج لودت تالداحملا هذه

 ٠ امهضئاقن ىف فورعم وه اموحن ىلع ةيناث ةهج نم ميو سيق فو ةهج نم

 ل تالاقم هبشي ام ىلإ ميدقلا تايبصعلاو ءاجملا رعشب نالوحتي امهنأكو
 ىذلاو « ىبرعلا لقعلا تاما ىذلا روطتلا اذه راثآ نمكلذ لكو .لحنلا

 ىأ ىف ةلدألاو نيهارعلا عمسسج ىلع بردتلاو ةرظانملاو ثحبلا ىف عفدني هلعج

 . هل ضرعي عوضوم

 ةياغ ىلإ هرعشب ىعسي ءارعشلا ضعب انيأر نأ ًاضيأ روطتلا اذه رامث نم ناكو

 ودع حام ريطلاو تنيملكلال !اثمأ نم نيملعملا ءارعشلاضعب ذخأ ذإ « ةيميلعت

 نا لا تل مو . اهفرعم ىلع ةئشانلا اونيعيل ءاهدراوشو ةغللا دباوأ اوأ مهراعشأ ىف

 . ةغللا ءاملعلو ةئشانال ةريفو ةدام كلذ نم اوم ادق نأ ةبئرو جادجسعلا مهسأر ىلعو

 ىلاوملا نم برعلا فقومو داصتقالا

 ىلاتلابو « ناسنإلا ةايح ىف ًاريبك ًارثأ ةيداصتقالا تارثؤملل نأ ف بيرال

 رصعلا اذهل ءارعشلا ةايح ىف رظنن انذخأ ذإو . راثآو لامعأ نم جتني ام لك ىف

 لزنلا عويش ريسفت عيطتسن لهو « مهئاهاجتا ىف قيمعلا هرثأ داصتقالل اندجو

 )١( ىفتملالامأ ١/15 .
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 2 نم ندملا كلاتناكس 3 معلش ناك 0 د 0 كلذ ربل ىداويلا

 الو . هتنوشخو شيعلا فظش نم ئداوبلاو دجن ناكس هيف ناك ام 5 ضي رع
 ةايحلا ماظن رثأ ًاضيأ ركنن ال اننأ ريغ ءا مهسوفن ف مالسإلا رثأ ركنن 5 ير رك ا ا ل 0 . ا يم 35 3
 عويش ريسفت عيطتسن , نحن لثملابو 5 سوفنلا َْق هلع ,نىدمو ىداصتقالا

 ' روهظ ىلإ كلذ درب الإ قشمد ىلإ هنم طببي ناك امو ناسارخو قارعلا ف حيدملا
 ةلودلا نوئش اورادأ نيذلا ماكحلا نم ًاطالخنأ .تناك ءايرثألا نم ةمخض ةقبط

 مهءازو للظ اهب 6 تاعاطقإلا ا وكلم ( 3 نيذلا ءاينغألا نمو جار 2 ريغو جا

 . نم مط مادقي ا امإو مه ل |.علاب اما هقزر مهم ىلتي 4 ل روهمج اعيمج

 .ا1 1 ا 2 حيدم

 ريتا بشك الو تناك ةّيدالل 2 ةهاتئنِرو ثارت نم ىلام ناك امو رو
 "ا نحنا ريشا اك ىلإ 2 ةتخر لك نم هللا كاطع نكلو

 وبصت ام لك مبسفنأل نوحي ضي رعلا ءارعلا باحصأ نم نو ريثك ىضم دقو
 عوبذ ىلإ « رصعلا رخاوأ ىف ةصاخي ؛ ىدأ امم فرتلا روض نم مهسوفن هيلإ
 . هراشتناو نو#او رمحلا رعش

 ةيلسو تلو كيو ىعحلا لاوط تت ققاقلا دانا وتاسلا عازنلا قمعتن انيهذ اذإو

 ثعاوب ىلإ هبناوج ن.» ريثك ىف دوعي هانيأ, جراوخلاو ةعيشلاو نيب ريبزلا قرف
 ةلودلا لاومأ ىلع نيطلستم نييومألا ىرت قرفلا هذه تناك دقف « ةيداصتقا
 بهذو . ةعامجلا ةحلصم ىلإ رظن نود مهب نوذولي نمو راصنأ ىلع اهنورتني
 قشمد نم ةفالخلا ةدوعب الإ ةحلصملا هذه قيقحت نكمي ال هنأ ىلإ نويريبزلا
 نويومألا اهل لعج ىتلا ةينهلا لئابقلا مكحت نم سانأا ريرحتو زاجحلا ىلإ
 ققحتن نأ نكمي ال ةحلضملا هذه نأ ىلإ ةعيشلا تبهذو « ناطلسلا مظعم
 نكميال هنأ ىلإ جراوخلا بهذ اغيب «ةاداحللا ىلعسانلا لمحت ةيولع دي 3
 نودهاجن اوضمو « نيح اصلا هءايلوأ راتختل ةمألا ىلإ رم ل و الإ ققحتت ن

 . ًافينع ًاداهج قيوم

 )١( دوحلاو ريملا ريثك : مرضحلا (؟) . 5مم ص ناويدلا .
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 نوئش ىلع مهوميقي اوناك نمو ةيمأ ىنب ةالو نأ ىلع ةريثك لئالد لدتو

 نيعارم ريغ « ةمخض تاورث عمج ىف مهفئاظو نولغتسي اوناك ةاكزلاو جارخلا

 دق هدجو زاوهألا نع جاجا هفرص نيح الثم بلهملاف «ةمذ الو الإ كلذ ىف

 ديزي هنبا نجتحا اميب ؛ (''هرد فلأ فلأ لاملا تيب نم هسفنل نجتحا

 لاقيو  "”مهرذ فلأ فالآ ةتس لاملا تيب نم هسفنل ناسارخ نع فرص نيح

 « مهرد فلأ فلأ نيرشع ناك قارعلا ىلع هتيالو ىف ىرسَسقلا دلاخ بتار نإ

 ريغ لئاسوب - هسفنل ىصتسي ناك ذإ «٠ بتارلا اذه لك هيفكي نكي ملو

 هيفظوم نمو هنم جرختسا دقو « ماع لك فلأ ةئام ىلع ديزي ام ةعو رشم

 تحبصأ امنأكو . "”فلأ فلأ نيعبس قارعلا هدعب لَو نيح ىنقثلا فسوي

 ىح « ضيرعلا ىغلاو ةمخضلا ةورثلل فيرشلا ريغ ليبسلا سانلا ىلع ةيالولا
 قرّس ىلع ىلو نيح ىميمتلا ىئادغلا ردب نب ةثراح لوقي سان” ىبأ نب سنأى رن
 : ؟؟ زاوهألا روك ىدحإ

 فربستو نونا اهيفأ اًدَرما. نكت
 « ةقرسلاو ةنايحلااب ةنرتقم روكلاو ميلاقألا ىلع ةيالولا تحبصأ وحنلا اذه ىلعو

 لخاد دجن ق اكولا نوعمجي اوناك نيذلا 0 نيب ىبح « داسفلا اذه معو

 دبع ىلإ اهب هجو ل ىعارلا ىوكش كلذ روصت اموحن ىلع « ةيبرعلا ةريزخلا

 كلذ 8 . ريت ىب هنو تباصأ ةبدجم ةنس فصي امفو ءناورم نب كللملا

 مهوقهرأو طايسلا مهيلع ٍِ اهودؤي مل املف «ةليقث ا ةاعسلا ا

 *!ةريرملا ىوكشلا كلت ىف هلوق نو ءارْسْمع ,هرمأ نم
 رشعم نإ أو ةركم لجفت كارا فل

 الوغو تملع ول ىهاود

 نما
 5 م

 انع 2 انءانبأ تلّيع ّملاظم ْعَقداف

 ا يمل (1)
 .”١1؟/ه رظناو م .؟/ه ىربط (؟)

 (ابروأ ةعبط) فوقعيلا خيرات (؟)
 .- "خ84: هة/؟

 2 9-9-7 الالركأملا انّرْلش ُذَقْنَأ

 ال1 /؟ءارعشلاو رعشلاو١ ١١/مناويحلا (؛ )
 ىثرقلا ديز ىلأل برغلا راعشأ ةرهمج (ه )

 . 588 ص (ةيناحرلا ةعبطملا عبط )

 4 ةئصْتلا :ىلغلا :ترقفأ تليع (0)
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 ناسارخو قارعلا ىف ثدحي ناك اف ىداوبلاو دجن ىف ثدحي اذه ناك اذإو

 « ادجوو اطخس سوفنلاو اقنحو ًاظيغ بواقلا مهلع ألم امم « ةريثك ةيئانثتسا

 ًاضيألب ءبسحف ةيمأ ىبدهع ىفال مكحلا ىف ةنامألاب بلاطت تاوصألا تعفتراف
 ةىولسلا مان نبال ةليوط ةديصق كلذ: ءروصي ام ريخ نمو 6 نيبريبزلا دهع ىف

 لعكانه مهماقأ نمو قارعلا ىف هلام نم ةفينع ىوكش ريبزلا نبال امف همجو

 : 17 هلوقب اهلهتسي وهو « جارحلا

 لمعلاب لاّمُعلا لعفام كغلبي ملأ نينمؤملا َريمأ ريبزلا نب اي و - 1 م
 ""هَلَفُتلاةمسقاحاحشجارخلا بلص اومستقاو ضرألا ماعط َراجنتلا اوعاب

 مهتبساحمب ًابلاطمو ركحلا ىف مهن ايحلل ًاروصم ًادحاو ًادحاو مهيمسي ىضم دقو

 . ًافسعو املظ مهسفنأل لاومأ نم اوصاختسا 5 ىلع

 نأ ىلإ قاطيال امو قاطي ام ملظلاو فسعلا اذه نم نيل مجتم ضانلا لظيو
 نم نول لك ءاغلإو مهنع ملاظملا عفرب رمأف « زيزعلا دبع نب رمع ةفالحلا ىبلو
 . ىلاوملا نم اوملسأ نمع ةيزحلا طحب رمأ امك « ةيئانثتسالا بئارضلا ناولأ
 تلظ كلذ عبو « ةلداعلا هتسايسنو ذفني ًاددنج الات ناسارخو قارعلا ىلع ثعبو
 : ©9لاقف ربنملا ىلع وهو لجر هيلإ ماق دقف « ةمئاق ىوكشلا

 مّرْحَملا لجحتساو كب كّباتك اوذبن . اهراطقأ ىف تشعب نيذلا نإ

 "مّلظتي مهّلكو ٌروجب لك انضرأ ربانم ىلع بابثلا ٌسْلُط
 : 2*”ناسارخ نم ىرقشألا بعك هيدانيو

 ُبائثذ دالبلاب كضرأ لامع امنإف كيلي ام ظفحت تنك نإ

 تناقر ”ترتلاب لمع“ خا تل وضاق دلل اويجعمي .نا

 ملظتي .٠ ءافعأ اوسيل مهنأو موت . اهدعب امو 191/0 فارشألا باسنأ )١(

 . 008/6 نييبتلاو نايبلا 0 ( . مهو نييبتلاو نايبلا (؟)
 نايف رعب كي وعر ريغ + سلط 3
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 ثراحلا روثيو .ملظلاو فسعلا دوعيو « ًاعيرس زيزعلا دبع نب رمع ىّفوتيو

 اوملسأ نمع ةيزحلا عفرب ًابلاطم ىناثلا نرقلانم ىناثلادقعلا ىف ناسارخب جْئيرس“ نبا

 نع ةيزحلا عفريو « ثلاثلا دقعلا ف رايس نب رصن كانه ىلوتيو « ىلاوملا نم

 . ضرألا ىلع جارخلل اتّبثم ىلاوملا
 ةلودلا نإف مه ةلودلا ةلماعمو ىلاوملل برعلا ةلماعم نيب انه قرفن نأ دب الو

 .مالسإلا ىمهموخأ مهنوع ردي اولظ برعلا نإف ًانايحأ مهعم تفسعت دق تناك اذإ

 جاجحلا مايأ ىف ثدح ام مه ةلودلا ةلماعم ءوسىلع اًيوقاليلد نوقرشتسملاقوسيو

 ىلإ مه درب رمأف «ةفوكلاو ةرصبلا ىلإ قارعلا ىف داوّدسلا ىلاوم نم ريثك رجاه ذإ

 فنع ثداحلا رهاظو ١١( اهوحربي ال ىح مهيديأ ىلع مهئامسأ شقت مهارقأ

 داومسلا ف ةعارزلا لطعتل كلذ ىلإ ًرطّضا جاجحلا نوكي دق نكلو ءاظلا ىف ديدش

 ريغو ناسارخ ىلإ شووحلا زيهجت ىلع هنم قفنُسب ناكىذلا جارح ا لطعت ىلاتلابو
 . هتيالو نوئش نم كلذ

 ىعلسم ىلع ةضو رفم تناك ىلا ةيزخلا هدحو زيزعلا دبع نب رمع ركني و

 صوصن فلاخت اهمأل « ءارّدقلاو ءايقتألا ةعامج اهركني ناك دّقف « ىلاوملا

 ؛ ةثجربو ةعيشو جراوخ نم ةلودلل ةضراعملا قرفلا عيمج اهبركنأو « مالسإلا

 . رصعلا نم ةرخأب مهنع تعفّر ىتح احاحلإ اهراكنإ ىف حلت ةمألا تلاز امو

 توئيسي برعلا هيف روص « ديرفلا دقعلا ىف الصنف هبر دبع نبا دقع دقو

 ًارابخأ انيديأ نيب نأ ريغ . 2"! ةغلاب ةءاسإ ةيمأ ىنب رصعل ىلاوملا ىلإ ةلماعملا ىف

 نبا ركذ دف © مهءاقرأ الو مهرارحأ نودهطضتسي اونوكي مل مهنأب دهشت ةريثك

 اوحبصأ ىح مهنأش هبت ةرصبلاو ةفوكلا ف قيقرلا نم نيثالث وحن نأ بيبح
 نوبراحي اوناك مهمنأ نم نزوهلق هظحالي ام امأ . (؟”فرشلاو ةدايسلا بابرأ نم

 نم رههشا دقو « ًاقافتا ثدح كلذ لعلف ؟!اناسدف ال ةلاجر راتخملا شيج ىف

 ىطبنلا نائيحو تباث هيخأو ةبنتُق نب ثْئيَرح لثم ناسارخ ىف دئاق ريغ مهنيب

 . سلدنألا حتاف دايز نب قراط برغلا ىف نيرووشملا ,هداوق نمو « لتاقم هنباو

 )١( طبرىه/؟١8 بص ريحملا (9) 2 ةيبرعلا ةلودلا خيراتو 84٠.

  (0اهدعب امو : ٠/م ديرفلا دقعلا .
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 تامامحو روصقو تاعاطقإ نم ناك ام ةراضحلا نع انثيدح ىف انب رم دقو

 000 ىلإ سايقلاب ةفلختم ةبترم ف اونوكي ل مهف . ةرصبلا ىف ل
 دع ءافلخحلا ىلع ىّتح هتسرطغب فورعملا قدزرفلا دحين نأ كلذ ىلع لدي امم
 "9" ةملسو ديلولا نب دلاخ لوم ىلعألا دبع نب ١7( هبا دبع لثم مهم ةفئاط

 بيسملا نب ؛ '؟' لسمو دعس ىبب ىلوم رايس نب '' 0
 رختفي هدئاصق ىدحإ ىق هدجن ريرج كاويد ىلإ عجري ناو

 : © لوقي . مالسلا امهبلع ميهاربإ نيقحسإ ىلإ نوبستني مهنأ ًاركاذ ىلاوملاب رختفي انك ةعاضق“ اهف الخدم "دعم
 ىرصان ةعاضق وعدأ ىرشلا نبا انأ و ]ع يلة + 01

 اهدترا ١ ذإ ثويللا قاحسإ ءانبأو

 مهيلعإ ديدحلا ٌليبارس امويف
 مهنم رييسعلا 5 اورختفا اذإ

 مهعمج قحسإ ءانبأ ىلاوملا نأب حرصيو

 : : لودي « دحاو

 سا . ١

 اننيب عمجي قحسإ وبا انوبأ

 (تلارثكأو ّرعأ اه رازن لآو
 (*ارّوَتَسْلا نيسبال توم لماحُم

 ًابْضَعو اخ ىرت اموبو (4 رين ريا |.
 (ةةارصبقو نازمرهلا لآو ىرسكو

 بأ ليعامسإ ءانبأ برعلا عم

 اًريطم ايبن ايدهم ناك بأ 2 8 8 #0

 لعجت ىبلاو « تايبألا هده ل رج اهذ در ىل را كا
 نيب دوسي دب ل اهلالد انمهم امنإ . قحسإ ءانبأ نم نم مورلاو سرفلا
 ل ل لب عامجالا ىلإ داع م «قّرفت (ةدحاو بعش ىلاوملاو مهنأب ساسحإللا نم : برعلا
 ( ىواصلا ةعبط ) قدزرفلا ناويد 6

 . ؟ ص

 . ١٠١١6 ص ناويدلا (؟)
 . م07 ص ناويدلا (؟)
 . مى10 ص ناويدلا (4؛)

 ( ىواصلا ةعبط ) ريرج ناويد ()
 . 58515 صح

 مهف هموق ةرثك نع ةيانك : ىرثلا نبا )١(

 . ىرلا ددع

 : رونسلا (7)

 . سرفلا
 نم برض : . ريرحلا : رحلا (8)
 هلو 0 ارينم . ةسيفنلا بايثلا

 . ىثشوو بادهأ

 . ناريإ ءارمأ بقل : ذبهبصلا (1)

 كلذب فصي وهو . حالسلا
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 ربربلا نم ىلومب هوني ةديصقلا سفن ىف ًاريرج ىرنو « ةبو رعلاو مالسإلا ىلع

 لوقي ) ًاحاضو ىمس 5 ْ
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 ارَبرَب لهأ ايق اب ادجم ثوُأف  اَمّْعُم قحلاب حاضولا دهاج دقل

 دقف «٠ حوتفلا ىف ىلوألا مايألا ذنم ىلاوملا ىف اوجيدنا برعلا نأ قحلاو

 « مالسإلا هعرش ىذلا ءالولا ماظن قيرط نع مهوب رعو © مهم اوجو زتو هونك اس

 « ءاغلإ مهتايسنج اوْعْلَي نأ كلذب اودرأ امنأكو مهلئابق دادع ىف مهولخدأ ذإ

 مظت مهم رفننسحأ اذإ ىتح قمع ىف كلذ ىلاوملا رعشتساو . ”ءالو "برع مهف

 حور سفنب نيرخافمو اهلع نيدئاذ مهلئابق فوفص ىف نوفقي مهاندجو رعشلا

 سيقلا دبع ىلوم مجعألا دايز كلذ روصي ام ريخ نمو « نيليصألا اهئانبأ

 '؟'ناورشتو دّزألا ىلوم ('7 نوره هاثمو « ١!لوصيو اهنعىماحي هتايبقل شاع دقف

 سفن مهدابت لئابقلا تناك . نامالّس ىنب ىلوما*!نارئقشو ةر'ذع" ىنب ىلوم

 هتيبقل رارق رقي مل نجسلا ىف هب ّج "زو ةريبك ةيانج مدحأ ىنسج اذإف ء بصعتلا

 عرفم نبا نم ةيناهلا فقوم نم ةاورلا هصقي ام وحن ىلع «هتيرح هل دارمت ىح

 دنع هيف عفشتت تلاز ام اهنإف «ناتسجس نجس ى دايز نب داع هب جز نيح

 . ”'هحارس قالطإب رمأ ىتح لّسوتتو ةفيلحلا

 « محرلا رصاوأك ىلاوملاو برعلا نيب رصاوأ ماقأ ءالولا ماظن نأ كلذ ىنعمو

 ("'سرفلا دجمت راعشأ نم ةنيدملا رعاش ىئاسنلا راسي نب ليعامسإ دنع اناقلي ام امأ

 ىلا راعشألا ةرثك هسفن ىلإ هقاس امبر ذوذش وهو « رصعلا ىف اذوذش دعي هنإف

 لئابقلا نم ضغلا الواحم اهب ًاديشمو اهل ادجمم هتليبقب ىبر ع لك اهبف رختفي ناك

 ىل دقو © ىسرافلا هسنجب ةداشإلل ليعامسإ هين كلذ نأكو ء اهيداعت ىلا
 هآر نيح ًاديدش ًآبضغ هيلع بضغ هنإف « كلما دبع نب ماشه دنع هءازج
 . ىسرافلا هلصأي رخفي

 . 508/6 (بتكلا 26 مه/) ( بتكلا راد ) ىفاغأ 00(
 6/١ ءارعشلاو رعشلا 2( . اهدعب امم ١/77" .

 ) بتكلا . راد ىفاغأ ى هتمجرت رظنا (1) . 76/7 ( ىلحلا عبط) ظحاجلل ناويحلا (؟
 نييبعلاو نايبلا (ع) /9  . 7١اهدعب امو غ5 .

 داد ) فاغأو ٠١8/١ ردصملا سفن (4)
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 . رصعلا اذه ىف مهسفنأ ىلاوملا ىلع اذوذش ناك ليعامسإ نإف نكي امهمو
 ىف ةيبوعشلا ةعزنلا نلعأ ىذلا درب نب راشب دجن اننأ كلذ ىلع ةلالدنا ربكو
 ًاراختفا. سيق نم هيلاوم رصعلا اذه ىف رختني انيوق ًانالعإ نييسابعلا دهع
 مهئاهمأب نو رختفي برعلا نم ءارعشلاضعب دجت اننأ فيرطلا نم لعلو ."”افينع
 : 59 لوقي ىذلا ةلئيَحت ىلأ لثمو ع 20 ةدايم نبا لثم تانمجعألا

 و لاخ نم تشش ايف انأف *مجعلا تطسوتو دعس 90 انأ
 ضعب هيلإ بهذي ام نالطب ىلع ةحضاو ةلالد لدي ام انمدق ام لك ىف لعلو

 اذه ىف ضعبل مهضعب ءادعلا نو رعشتسي اوناك ىلاوملاو برعلا نأ نم نيقرشتسملا
 هبحاص رصني مهنم لك ناكو « ًاناوخإ مالسإلا ةمعنب اوذاك دقف (49 صعلا
 ًاضوه ةايحلا روص عيمجمب نوضهب اوذخأ دقو ع ثاغتسا وأ هب فته املك
 اهلكلو « برعلا نم اهتالو ذختت تناكو ةيبرع ةلودلا تناك اقحو . ًاكرتشم
 « تبرعو تمجرُت نأدعب تح نيواودلا قو جارحلا نوئش ىف ىلاوملل تحسف
 هلثمو « هئيواود سيئر ناكو ماشه ليوم ملاس نع فو رعم وه ام وحن ىلع

 . دمحم نب ناورم نيواود سأر ىلع ناكوبتاكلا ديمحلادبع

 ٠ تناك اهنأو رصع" ' "ب ىلاوملاب برعلا ةقالع حضوي بناج مهأ ناك امبرو
 اهبهف ىوطنا امو ةينيدلا تاساردلاب ًاعيمج مهتضهم قيثولا نواعتلاو ربلا ىلع موقت
 مهدجم باجل اذه ضرعتسن نيح اننإف « دجاسملا ىف نيملسملل ةمامإو طظعو نم

 ىهح « مهربي مهن] لب «٠ بسحف ةاواسملا مدق ىلع هيف برعلا عم نوفقي ال
 هلك كلذ نم حضاوو , هيسرادو نيدلا ءاملع نم ةريثكلا ةريكلا مهم حبصتل
 اوناك ْذِإ « ةيوق ةكراشم رصعلا اذهل ةيبرغلا ةايحلا ىف اوكراش ىلاوملا نأ
 مهبادآأو رجهف مهبدأه نأ ىلع« ىف رعلا بدألاب نوضبي اوذحأدقو أب رعالعف نو لسعمي

 ةغلب مهرعاشمو مهفطاوعنع نو ربعي اوذخأو « ةيسراف ريغو ةيسراف نم ةفلتخن
 هر لا . ءاليتسا رئامقلا ىلع مهنم تاوتساو مهبولق ةمزأ تكلم ىلا مي ركل! نارفلا

 ءازعشلاو رعشلاو ؟؟/+ نييبتلاو نايبلا غ0 ) 2٠ مد١/5 ناويدلام ١؟5؟ قاغأ )١(
 ا .او/» أك
 . ةقرغتم عضاوم فو 47١ ص دز رهلف 0( ,ىوورم فاغأ (:)



 0007 ثلاثلا لصفلا

 ءاجح لاو حيدملا ءارعش

١ 

 حيدما ءارعش

 ةهابنلا ىوذو مهفارشأب مهراعشأ ى اوهوني نأ ىلهاملا رصعلا ذنم برعلا دعت
 ةيامحو ءافرلو ملخلاو ةعاجشلاو مركلا نم ةليبنلا ملاصخخ نع اوثدحتيو مهنم
 ريغ هبقانمو هتهابنب ىخت اذإ الإ الماك مهف ديسلا دس ال ناكو « راخلا

 ىذ لكو مهف ديس لكف « مالسإلا ىف ةَّدسلا هذه ىلع اوضمو . رعاش

 نأ عيطتستو . هركذب نابكرلا ريسي ىح «هب ديشُم رعاشب ىظمحسي ول "دوي ةناكم

 ءاحضاو كلذ قادصم ىرتل ىربطلاو ىناغألا لثم خيراتلاو بدألا بتك ىلإ عجرت

 «داوجألاو. داوقلاو ةالولاو ءافلحلا حيدم ىوس مهلغشي لغاشنم ءارعشللدعب هنأكو

 ممنوب نم دجوي ال هنإف ةالولا امأ . ىلاتلا لصفلا ىف نيلوألا حاد ضرعنسو

 . هقيرط ى ءانثلا دورو رسسنو هحيدمب ءارعشلا قلعتي مل نمت

 هيبأ نب دايز رصعلا اذه قارعلا ف نيزرابلا ةالولا نم اناقلي نم ”لوأو

 هللا دبع فغش دقو «ىبرادلا 1١ نيكسمو ىميمتلا ىنادّنغلا ردب نبا "'ةثراح ودم

 « ريبزلا نبال قارعلا عضخيو . 2هللا ديبع هنبا حدمب ىدسألا ريبّزلا نب

 ءارعشلا نم ريثك هلوح فتلاف « ًاحمس اداوج ناكو « ابعصم هاخأ هيلع ىلويو

 .*! ىمسيةنفلا نئيتكدو نادنه 47 ىشعأو تايقرلا سيق نبا لاثمأن م هنوحدمب

 ديسأ نب هللادبعنب دلاخخ هيلع ىوف ناو رم نب كلملادبع ةعاط ىف قارعلا لخديو
 ناكو » ارشب هاخأ ىلويو هلزعي نأ ثبلي الو 1” نيحدمملا داوجألا نم وهو ىومألا

 لطخألاو قدزرفلاو ًريرج هحدم ٠ اح”دمم ناكو «ةدجنو ءاخس شيرق نايتفنم
 )١( /غىربطو مم/+ ىفاغأ (4) 1 8/6 ىربطوا ه1( ىساس )فاغأ 018 « 057.

 1١3/١١ ( رصم عبط ) ءابدألا رجعم (ه ) . 4١ص دربملاو

 40/ه ىربطلاو ١١١ ص بيبح نبال ربحنا () . 509 ص مالس نبا (؟)

 .فلأف لآدحاوءويؤسانلالععز و هنأ رك ذيشيح 2 .7م6097/04 (بتكلاراد) ىفاغأ (م)
 ؟ 6
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 ىدس رشيسف الاو بيصدت هحدم )0 نابيش ىبب ,"نىسعاو ريصضو لإ 3 عروألاو ١١ صن ىو دن د فولو دع

 « ىتثلا جاجحلا ارشب فلخحيو . ريك ضرع ميرخ نب (4) نعأو

 ريرج لثم نم هباب ىلع نودفاوتي ءارعشلو ٠ ًاماع نيرشع وحن لظيو

 تناكو «ةيليخألا "7 ىليلو طقرألا "77 ديسمحو نابيش ىنبا** ىشعأو قدزرفلاو

 هنوحدمي هدي ىف نوعقي نيح تايانحلا ضعب نوفريقي نم تلعج ةوسق هيف
 : *!هيف ”ىلجسعلا خرفلا نب ليددّنعلا لوق ةلكاش ىلع ًافرسم ًاحدم

 0 م2 .و 8 0 2

 موو 2

 لوسرلالضلا دعب نم سانلا ىده امنأك ىتح مالسإلا ةبق ىنَب

 هتخأ ىوهي 23 ىنقثلا ىريقلا هللا دبع نب دمحم دج نأ فيرطلا نم لعلو

 ىلإ هن برهيو هبلطيف « هيلع ةدجوم هوامي ًاريثك الزغ اهف ظنيو 2« بنيز
 الستم « ضرألا هب تقاض دقو « هيلإ دوعي مث « كانه رحبلا بكريو نملا

 . هنع وفعي هلعجت « ةريثك حئادعب

 هحا دل ضرعنسو ٠ بلهملا نب ديزي كلملا دبع نب ناولسل قارعلا ىّلوتيو
 كلملا دبع نب ديزي دهع ىف روثي هارنو زيزعلا دبع نب رمع هلزع دقو . ليلق امج
 وبأ هحادم نمو هدودحم ةرتفل قارعلا هيلويو ةملسم هوخأ هتروث ىلع ىضقيو

 هم

 ةفيسو

 قدزرفللو « ىرازملا ةرييه نب رمع قارعلا ىلع هفلخمو . بلغت )11١( ىععأو 1١١ ةليسخن و (٠

 ) )1١”1ا097 ص مالس نبأ .

 . ممع/١ (بتكلا راد ) فاغأ (؟)
 . وبمرور ىفاغأ (؟)

 ءارعشلاو رعشلا ىف نميأ ةمجرت رظنا (؛ )
 50/0١ ( ىماس عيط ) فاغألاو ه1

 امبإ؟ ركاسع نبا بيذبتو 44/١ ةباصإلاو

 .. 3١١ ص حشوملاو
 : ١٠5/15 (ىساس ) ىناغأ )20(

 مجعم ىف هتمج رت رظناو ١40/6 ىربط )١(
 . ١/59 ءابدألا

 . م١101 (بتكلاراد ) فاغأ (؟)
 هتمج رت رظناو 541/1نييبتلاو نايبلا (ه)

 ءارعشلاو رعشلاو ١1/٠١ (ىماس ) ىفاغآلا ىف
 ةنازحلاو 84 هصديرد نبال قاقتشالاو ١

 ا

 ( بتكلا راد ) ىناغأ ىف هتمجرت رظنا ( 9 )

 ( يلح ا ةعبط) ىاب ز رملل ءارمشلا مجعمو 45
 . 9419 صح

 )٠١( ىماس ) ىفاغألا رظنا ( 9١10/18 .
 ) )1١ىف رظنا . 4؟ ةئس ةينارصنلا ىلع تام

 (بتكلاراد عبط) ىناغألا هتمجرت 580/11١
 توقايل ءابدألا.مجعمو اهدعب امو  1/0١ةلحجميب

 جا قرشملا  5١نص 348 .
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 ق هحئادم اهلثمو 2 هيف عداقملا هءاجه اهب لسغي نأ دارأ هلعل ) )١( حئادم هيف:

 . حئادملا ضعبب امهل هئاجه نع رفكي هنأكو « ("'هدعب ىلو ىذلا ىرسقلا دلاخ

 نجسو لزعنيح لوي هيفو بخشلا و بأو « '» ريرج ىرسُملا ادلاخخ اوحدم نميو

 همسا اونجستال”ىِرْسَقلا اونجست نإف

1. 

 لئابقلا ىف هفورعم اونئجست الو

 ةيقت هحدمت تيمكلا ىرنو . ىقثلا فسوي هدعب قارعلا ىلو ىذلا ناكو

 اداوج ناكو « ةريبه نب رمع نب ديزي ميلقإلا اذه ةالو رخآو . *”هشطب نم ًافوخو

 نب" فلخو درب نب !؟!راشبو ىدنسلا ”ءاطع ىأ حودمم وهو « ءاظنم

 ًاضيأ نوحدمب اوذاك دقف « مهدحو ةالولا ءالؤه قارعلا ىف ءارعشلا حدمب مو

 هو

 بووأ نيوكحلا لثم نمنادلبلاىلعو جارحلا ىلع مهامتو مهتطرش باعصأو مهباَوُد

 لكي (؟!قدزرفلا حودمم وهو « ةرصبلا ىلع جاجحلا بئان ىقثلا

 هحا دسم نمو « ىرسقلا دلاخلا ةرصبلا ةطرش بحاص دوراخلا نب رذنملا نب كلام

 ودو « ةرصبلا ىلع ىرسقلا بئان « ةدرب ىلأ نب لالب لثمو « 2117 قدزرفلا
دزرفلاو ١) ةمرلا ىذ حودمم

 ةزمحو (157ق

 بحاص ىلجبلا ديلولا نب نابأ لثمو

 | ةكردمنب نطق لثمو 2١+ قدزرفلا

 .© 1٠58٠ ص ( ىواسصلا ةعبط ) ناويدلا 6

 . هالو

 . ”""ه ©« ١65 ٠2 ١56 ص ناويدلا )0

 . ١14 نص ( ىواصلا ةعبط ) ناويدلا (م )

 . 785/8 نييبتلاو نايبلا ( ؛ )

 .115/16 (ىساس ) ىفاغأ (0)

 . ال4 0/9 ءارعشلاو رعشلا 00

 فيلأتلا  .ةنمل عبط ) راثب ناويد (07)

 . ١48/١ (رشنلاو ةمج رثلاو

 . 54؟/؟ءارعشلاورعشلاف هتمج رت رظنا (8)

 . 5" ص ناويدلا (و)

 )٠( (بتكلا راد) ىفاغأ ١15/8 اهدمي امو .

 « هيلإ ًاعطقنم ناكو «ضيب نب (14)

 هحا دم نمو « ىرسقلا دهع ىف جارحلا

 قدزرفلا هصخ دقو « نيرحبلا ىلاو ىبالكل

 6« 10748 © ال5 « م١ ص ناويدلا 001(

** 866 . 

 ( جدي ربك ةعبط ) هناويد سرهف رظنا 00

 ( ىساس ) فاغأ» ١48/١ نييبتلاو نايبلاو

 . 509 ص دربملاو مم

 © ه4 ؛ ال4 « ال. ص ناويدلا 60م١

 00 ا ا ل للا "4 4 ٠

 ( ىماسلا ةعبط )فاغألا هتمج رد ىف رظنا 00(

 580/٠٠١ ءابدألا مجعمو اهدعب امو ):/6

 . ناويح او نييبعلاو نايبلا سراهف عجارو

 .4ل56 45٠١ « 51 ص ناويدلا 6 )
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 ؟داوجب نيرحبلا ىلإو هللا دبع نب رجاهملا ناكو (« (١1هحئادم ضعبب
 ثيداحأ هلو « رمسعسم نب هللا ديبع نيرمع ءارعشلا ةنسلأ ىلع مهركذ راط نيذلا سراف ةالو نمو .'*”ةمرلا و ذو © ليسن أو بأو "”ريرج هحا دم نمو ءاحلدمم
 .180نادّمه ىشعأ حودمم ءاقرو نب باع نب دلاخخ نيحدمملا ىرلا ةالف نو ("0ةبازح وبأو ١" مجعألا دايز مهنم ٠ نيريثك حودمت وهو (””هدوج- ىف ةريثك

 كانه لامعلاو ةالولا اندجو ناتسجسو ناسارخ وحن انهوجو انيلو اذإو
 مهلع نو رثذي مهرودب مهو ٠ النيك ءارعشلل اياطعلاو لاومألا نوليكدي
 نب بلهملا ةرسأ هب تيظح امب كانه ظمحتت مل ةرسأ لعلو . اريذ مهحيدم نيحاير
 . رخخآآلا وه هلزع نأ ثبلي ملو ٠ لضفملا هاخنأ اهلع ىلوو اهنع هفرص نأ ىلإ هماقم ديزي هنبا جاجحلا ماقأف م1 ةنس ىقوت نأ ىلإ اج ”لظو 7 ةنس ناسارخ جاجحلا "ىلو مث« سراف ىف ةقرازألا ىلع ىضق ىذلا ىدزألا ةرفص ىبأ
 .قرشلل اكاح حبضصأف «ناسارخ امي الو عم هل عمجو ؛ قارعلا ىلع ديزي كلما دبعنب نايلس ىّلو ذإ . غوزبلا ىلإ ةبلاهملا مج دوعي ىتح 45 ةنس ىلإ لصن اهيا
 « ناسارخ جارخ لاومأ ىف هنجسيو هلزعيف «. زيزعلا دبع نب رمع للوتيو
 هرزاؤي كلملا دبع نب ةملسم اهلع ىضق ؛ ةفينع ةروث هلآو هتوخإ عم هدض داق نأ ثبلي مل هنأ ريغ « هنع وفعي ىح كلما دبع نب ديزي رصع ىلإ لصنالو
 . لزاملا زوحأ نب لاله

 ةكماربلا ةرسأ ماقم ةيمأ ىنب رصعى موقت ةرسأألا هذه نإ انلق اذإ دعب ال انلعلو
 نمل تبجع و : لوقي ناك هنأ باهملا نعرشْؤدو « اعيمجس قارعلاو ناسارخ ىف اليوط ءارعشلا مهب هّرنف « ةضايف اروحب اهدارفأ ناك ذإ « سابعلا ىب رصع ف
 يح ل ا د ا ع سم نيفطصم ءارعشلا ىرزو ٠ *'هفو رعمب رارحألا ىرتشي الو هلامب كيلامملا ىرشي
 . ل1 . اهدمب ابو ٠؛ ه١ (ىساس) فاغأ (؟) ( ىماس ةعبط) ىناغألا ف هتمجرت رظنا () ممر ءروو مو ضخاربلا (؟) ممول ( بتكلا راد )ىفاغأ )03( 8 سم .ناويدلا )000(
 , 7١ هم نييبتلاو نايبلا (؟) ,و١0 صرحملا (5) . هو/: (بتكلاا راد )ىفاغأ (2) . هاويد سرهف رظنا (4 )



 دايزو ىرقشألا 21١ بعك مهمدقم قو « ةعئار حئادم هنوحدمي هبابب

 ل

 "(| مجعأل

 نيح هيرب هلو « ةعسوت نبا *ارابنو ىميعلا ءانسيمح نبأ ؟) ةريغملاو ضيب نب (؟! ةزمحو :

 : ذورلا ورمي قوت

 ىنتلل بّرقملا وزغلا بهذ الأ
 - 5 - 2 .٠

 وحيرض نهر ذورلا ومب اماقأ

 » ء

 بلهملا دعب مزحلاو ىّدنلا تامو
 © و

 برغمو قرش لك نع ابيغ دقو
 - و

 هاكبف : ليلقب هلبق ىفوتو ءارُمغ الاوّنو ًادوج هتلك اش ىلع ةريغملا هنبا ناكو

 : "هل ةعيدب ةيئرم ىف مجعألا دايز لوق ةلكاش ىلع اليوط ءارعشلا
 6 08 ا ا

 رحضاولا قيرطلا ىلع ورب اربق انئمض ةةورملاو ةحامسلا نإ

 هونو هحدم الإ ديزي هيخأ مايأل ناسارخو قارعلا ف رعاش دجوي داكي الو
 نب ''ةزمحو ةعسوت نب(" را( ا ( راو 18 يدر حا دم نو اني اجرك

 . 0 ا 21 هاما . 0 .٠

 : ١١2!لوقي هيفو ”ىلجعلا خرفلانب لي دعلاو ليفلا 2” بجاحو ضيب
5 82 5 - - 

 ح رجنتو وظست ءادعألا ىلع ىرخأو توحام بهنت فرعلاب دي: هادي

 تباث لوقيهيفو 2 ١2*هسلجم ناقرافي ال ةنطَق تباثو ىرقشألا بعك ناكو

 : 19! حامرلاب اصْسعَق لتقف «هنعاو رفو ةيمأ ىب ىعهتروث ف قارعلا ل هأ هلذخ نيح

 نكي مل كلّتق نإف كولتقي "نإ
 ىناغأو اهو ع الا« ١/6 ىربط )000(

 . اهدعب امو (1807/١4 بتكلا راد )
 980/١٠6. ( بتكلا راد ) ىئفاغأ (؟)
 . اهدعب امو

 .؟ة4/و ( ىماس ) ىناغأ 6

 ؟١/710ءارعشلاو رعشلا هتمج رت ىف رظنا ( 4)
 ١1< ةنازملاو+ 4/١6 ( بتكلا راد )ىفاغأو
 ١07 صواب ز رملل ءارعشلا مجعموى ربطلا سرهفو
 ثيح ١١٠١ صص قاقتشالاو ٠١١ ص ففلتإملاو
 رعاش ناكو ناسارخم دهشتسا هنِإ دهرد نبأ لوقي

 هرصع ىف مم
 هرابخأو ةعسوت نبراهن ةمجرت ىف رظنا (0)
 ىلامألاو #١4 فلتؤملاو ه١ ١/١1ءارعشلاو رعشلا

 راع لَ ضعبو كيلع اًراع
 . ىفاغألاو ىربطلا سرهفو

 (بتكلاراد )فاغأو٠ ١ص ىلامألاليذ (5)
 . ملام

 . 904 2٠ 45 ص قدزرفلا ناويد (؟)

 . 071/١ ءارعشلاو رعشلا (م)
 . 18/١6 (ىسماس ) ىفاغأ ()

 ام ؟”غ/4 ( بتكلا راد ) ىفاغأ 62020(

 "١/؟ ءارعشلاو رعشلا هيف رظناو . اهدعب
 ىلامأو ناويملاو نييبتلاو نايبلاو ىربطلا سراهفو
 . ٠١ ه5 (ىلحلا ةعبط ) ىضترملا

 )١1( ئىماس ) ىفاغأ 17/6٠١
 . 5535/96 (بتكل راد ) فاغأ (1)
 مبورد فاغأ (10)
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 (؟ تباثو ىرقشألا 2١ بعك هب اوداشأ نميو اح"دمم لضفملا هوخأ ناكو
 « ناسارخ ىلع هابأ فلخي ناكو بلهملا نب ديزي نب دلحم 0 « ةنطق

 ”لوقي ضايفلا مهمركو ةبلاهملا فو .'؟!تيمكلاو ضيب نب رع دير

 : (*0 ىستحخألا نب رك

 (") رئت ةنس ىف رادلا ديعب اًريقف ايئاش بّلهملا لا ىلع تلزن
 " ىلهأ مهتبسح ىن> مهماركإو مهداقتفاو مهفاطلإ ىب لاز امف

 ةبلاهملا دعب جاجحلا اهبلو ىذلا ملسم نب ةبيتق نيحدمملا ناسإ مخ ةالو نمو
 ًاكتف مهب كتف دقو ؛ الزل بوح ةيبأ ىبل ليت دئاق ربكأ رهو « 45 ةنس
 هع نم ريثك ىتنغت دقو .دنقرعو شاشلا دالب ىلإ قيرطلا "قشو ؛ ًاعيرذ
 ءرقسشأألا 17 بعكو ءانبسح نب 24) ةريغملا لاثمأ نم ةرهابلا هتاراصتناب ناصارخ
 : 237 لوقي هيفو ةعسو-ت نب رابت

 رملسم نبا لئم ٌدعب نم نئاك الو انلبق ناك الو انك ذم ناك امو

 منقم دعب ًامنْغَم انيف رثكأو هقيسب الث كِرّشلا لهأل معأ

 حودمم ىمكحلا هللا دبع نب حارخلا زيزعلا دبع نب رمح دهعل اهملوو

 دبع نب ديت ١ ىرسقلادلاحل اهولو نيذلا نيح ”دمملا داوجألا نمو ٠ ,١١2قوزرفلا

 هون دقو ٠ ًاضايف رحب ناكو ىرسَملا دسأو 2(" ريرج حودمت ىرملا نمحبلا

 ا ا

 . هرمأب مهماّتهاو هنع مطاؤس ةرثك نع .1و4/ه ىربط )١(
 .94.0/6 ىربط (م) ناغألاب هيف هل ةميدب ةيئرم رظنا (؟)
 ( بتكلا ا ىريط (1) ا
 0 . وو (ىئاس ر ىفلغأ (؟)
 ءارعشلاو يقف م + اعف لامآ 1 . 199 ع م96 ردصملا سفت (؛)
 ه1 . ؟7/+ نييبتلاو نايبلا (ه )

 )١( ةبدجم : لحع . )١١( ؟؟8 ص ناويدلا .
 . ه١ ص ناويدلا (١؟) ةيانك هتبيغ دنع ءىقلا بلط : داقتفالا (7)
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 ناكو 4 رايس نب رصن ىقثلا 0 نب فسويل املوو َ (١)ةليوط قدزرفلا هب

 لبق هوحدم نميو « نييومألل ا رجا وفود« اراردم انيق ارازعم اليو اغانك

 (؟!ءاطع وبأهتيالو ىف هحا دم نمو ةنطق "'١تباثو "'قدزرفلا اهلع هتيالو
 نبأ ىدلا زامل قودحلا نب لالهز نيازع نإ لقورخلا اوك ته :قدتملا

 ملكتم ناوفص نب منهج لتاق وهو كلملا دبع نب ةملسم عم ةبلاهملا برح ىف

 '"'.ريرجو (*!قدزرفلا اليوط هب اوداشأ نمي« ناسارخب مهتروث ىف ةئجرملا

 ءاطعلاعساوناكو « جرششتحلا نب هللا دبع نيح"دمملا نم ناتسجس ىف اناقلبو ْ

 "!مجعألا دايز لوقي هيفو
 000 .٠ و »رم 1 2 م 0 '

 رج ريشحل ١نبا ىلع تبرض ةبق ىف ىدنلاو ةعاجشلاو ةحامسلا نإ

 دوجأ وهو « تاحلطلا ةحلطب بقلملا ىعازملا هللا دبع نب ةحلط مهنمو

 ) | فلي ودعوا" ةبازتح وبأ هوحدم نمتو « عقاد و يغ هرصع َْق ةرصبلا لهأ

 قأوت اذإ ىح اليوط تايقرلا سيق نبا هب هوذو « ءانمبسح ني ! ةريغملاو ىاوقلا

 نبار )1 "7 قدز رفلا حودمت ةركب ىلأ نب هللا ديرع مهسو ١١7( ةعيدب ةديصقب هاثر

 لوقي هيفو « ىركشبلا ةدلج ىلأ حودمت عمسم نب كلام نب عمسمو ؛ 1١7 غارفم

 ,(14) توملا هافاو نيح

 م ا 4 -ى د

 فرتغن دوجلا لاجس هنم رحبلا»و هب ودعلا ري ىذلاباهشلا تنك

 رحشتين اكو « ةنيدما ىلع ةيواعمىلاو صاعلا نب ديعس نيح"دمملا زاجح اة الو نمو

 )١( (ىساس ) ىفاغأ ل ع م44 . م4. ء دانا ناويدلا ١9/168 .

 ( يماس) فاغأ فيوع.ةمجرت ىف رظنا 0 .ماله ت5 2و ممل ع م5

 . ١507 ص ءارعشلا رجعمو#//ةنازخلاو ٠ ٠١ .ه6))1 ١)4 6 "407 ص ناويالا (؟ )
 . مه/8١ (بتكلار اد ) فاغأ ( ٠١ ) . 5949/6 ىربط (؟)

 دمحم قيقحتب تايقرلا سيق نبأ ناويد )١١( . 21/55 (ىماس ) فاغأ (4)
 . 5١ ص (توريب عبط ) مجن فسؤي ©« 5١ «. ١) ء هه ص ناويدلا (ه)

 . هال نص ناويدلا () .هالك 2( ه:مل(ع(هوثال

 . اهدعب امو 7٠١/15 (ىماس ) ىفاغأ ( 1١ ) .هملإل ءه 84.١ 20 م7 نص ناويدلا (1)

 . 7١/١١ (بتكلا راد ) ىناغأ 58/١١ . )١4( (بتكلا راد) فاغأ (7)
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 . 9 قدزرفلاو '"' ةئيتطحللا هب اوهون نمو « "٠" سانلا همعطي ًاروزدج موي لك ف
 حودمم وهو « ءاطعم اداوج نملا ىلع ريبزلا نبا ىلاو ىؤزختا قرزألا نبا ناكو
 ناورم نب زيزعلادبع حدم انك حدي مل ايلاو لعلو . ىحمحلا*'لبهد ىبأ
 (*!بْمّيصْلن هحادم نمو ٠ برعلاروحب نم الايس ًارحب ناكو « رصم ىلع هتيالو ىف
 (5) صوحألاو جاجحلا نب 14 هللا دبعو 0 و تايقرلا (1) سيق نباو

 نب هللا دبع هدعب اهنالو نمو .ذئاع ىبأ نب ١ ةيمأو ميرسخ نب ”21١ نميأو
 . ىنانكلا (17 نيزحللا حودمت كلملا دبع

 مهنمدقم ىفو « داوجألا نم نيريثك ءامسأ لامعلاو ةالولا ءالؤه بناجي عمليو
 ناهلس نبدحاولا دبعو 157 لدابَدع نبا حودمم ناورم نب رشب نب كلملا دبع

 قاوقلا ١) !)فيوع حودمت ناو رمنب دمحم نب نمحبلا ديعو ,4١1!ىءاطقلا حودمت ا 8 0 . 5

 حودمم ةجراخ نب ءامسأو « 1١ ريرج حودمم كلملا دبع نب ماشه نب ةيواعمو
 (15) لطخأألا حودممضايفلا ىبعس رنب ةمركعو 3 (18) نابيش ئشعأو (77١ىءاطقلا

 ىلأو '"١قد.رفلا حودمم دوراحلانب رذنملاو ءىجعلا خرفلا نب (؟*7 لني ”دلعلاو
 . ىدسألا "9 رشيقألا حودمم ضايفلا ةحلط نب ايركرو ءلؤالا ""!دوسألا
 هيلع عمتجت ةرصبلا ف ةعيبر لئابق تناكو « "47 لئيددنعلا حودمم عمسم نب كلامو

 سمسم

 ١١6 ص بيبح نبال ريحملا (1)

 ىناغأو ٠١١ ء ٠٠١ ص مالس نبا (5)
 .مم/15 (ىناع)
 .9١51ص ناويدلاو 507١ ص مالس نبا (؟)

 . ١6١ ص ريجحملا (4)
 . اهدعب امو (8784/١ بتكلاراد) ىفاغأ ( 0 )

 . مال/٠ فاغأ. )١(
 راد ) ىناغأو ١١/8 نييبتلاو نايبلا (7)
 . 70/9 ( بتكلا
 (بتكلا راد) ىناغأ هتمجرت ىف رظنا (4)

 . 40/١" نييبتلاو نايبلاو ١/١١8
 2.645 #2647 ص مالس نبأ (9)

 . 7/0١ (ىماس ) ىناغأ )١(
 . 310/7٠١ (ىماس) فاغأ (11)

 . 709/١٠ (بتكلا راد ) ىفاغأ (1؟)
 . ممم قاغأ (؟)

 ١4١( (ىساس ) ىفاغأ 9٠/ورر.
 ) ١15 ( (ىساس ) ىفاغأ 311/007 .

 )١51( ص ناويدلا 561١87 1١8.

  )1070ص مالس نبا 488 .

 )١2( (ىساس ) ىفاغأ 1١/اه1.

 ) )19ض مالس نبا 43710 .

 )٠0( (ىباس) فاغأ ٠٠م .
 )١؟( نص ناويدلا  5٠١يل

 (بتكلا راد ) فاغأ (؟؟) 771/1١١ .

 ؟ههزرر لاغأ (؟؟) .
 رو وال. (ىناس و فاغأ (؟؛)
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 هدوج ىف ىرابي ال ناك نميو . ةيلهاحلا ىف بيلُك ىلع اهعاّمجا مالسإلا ىف

 . « ةاورلا اهصقي ثيداحأو رابخأ همرك ىف هلو « بلاط ىبأ نب رفعج نب هللا دبع
 ةو رع ةنيدملاب دوحا ىف هلاثم ىلع ىرحي ناكو .تايقرلا سيق( ١7 نبا هحادسم نمو
 ريبزلا نب هللا دبع نب ةزمحو « ىتاسنلا راسي نب 2"! ليعامسإ حودمم ريبزلا نبا

 : (؟!لوقي هيفو « تاوهشا"' ىسوم حودمم
 ه سي

 ْنَبَع دق نأ هعّْيَب ف ىريو انتا لاملب عاتبملا ٌةزمح

 ٌهرَمِب هردكي مل هاخإ اذ  االضاف مءاطع ىطعأ ْنِإ وهو

 (* نيزحلا حودمم قيدصلا ركب ىلأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ةحلطو

 ًابعكو ةريزخلا نم ىاطقلاو زاجحلانم ًابْئيسصت مهيب نم اذرتخا دقو ءرصعلا اذه

 . ناسارخن نم مجعألا ًادايزو ىرقشألا

5 0072 + 

 اسفل

 هنولل جتحمي كلذ هلعجو « داوسلا ديدش ناك نيوبألا ىلوذ ىزاجح رعاش

 : هرعش ضعب ى هلوق ةلكاش ىلع ًاريثك
 ٠و . 2 ٠ و 686 2

 هقئاذكلسملا نم ىّوري الكسملكل ىننإف داوّسلا ىفول نم كي نإف

 تظقيتو ةكم نم برقلاب نا دو لهأ نم ةنانك نم لجرل انقسم ناكو

 ناورم نب زيزعلا دبع ىلإ عزفو « هالوم بتاكف « ةركبم رعشلا ةبهرم هيف
 حئادم هيف جّبدف . هسفن ىف قيمعرثأ كلذل ناكو « هتيرح هيلإ ًءدرف ءرصع
 : هلوق لثم نم ةعئار

 1١٠617. ص ريجملا (5) . ه5 « الو (بتكلا راد) فاغأ )١(

 ( بتكلا راد)ىفاغأبيصنةمجرت فرظنا (*) . ف١ملغ فاغأ عكر
 ءارعشلا»و رعشلاو هسرهف 'عجار و م14 فاغألا ىف تاوهش ىبوم ةمجرت رظنا (؟)

 نبالقاقتشالاو ه 4 4 ص مالس نباو سا 9 ءاراشلاو رعشلاو مه 1/8 (بتكلا راد عبط )

 4/19 تءايدألا مجعمو ١45 نص ديرد ١ قاب ز رمللءارعشلا مجعمو ١ 4 4/1ةنازحلاو هه 8/5
 0 ١84 ص حشوملاو ه0 ١/ ىيعلا دهاوشو .785 ص

 . 5517 ص دريملاو ءهال/م قاغأ (4 )
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 لين ٌرصم قى ىذلا ليثلا عم مهاتأ دقف ٌرصم لهأ رشف
 لوقي ام نسحأ قوف لعفيو ىليل نبا لوقلا نسحيف لوقي (1

 : هلوقو

 هرماغ نم ”هريغل موق ىلع زيزعلا دبعل
 هرماع ةلوهأم كرادو ىباوبأ لهسأ كباب
 هرطاملا ةليللا نم ىئّدْنأ نب ائاسلا ىرت نيح اكو
 « اًراح ءاكب هاكبف « ةرجهلل 88 ةنس قوت ىتح زيزعلا دبع عم لازامو

 : هيف هلوق نمو « همزلف « كلملا دبع نب نايلس هدعب نم هب ىصوأو

 بلاط َنادَو لهأ نم هفورعل 0 ىننإ نايلس نع بخ فق
 ا"'* ئاقسلاكيلع تنئأاوتكسولو  هّلهأ تنأ ىذلاب اًونْنَأَف اوجاعف

 ىلإ شاع هنأ ىلع لدي امم ماشه هيخأو كلملا دبع نب ديزي حئادم هلو
 ماشه نب مهاربإ لثم نم زاجحلا ةالو ضعب ىق حئادم هلو ؛ ىناثلا نرقلا لئاوأ
 هداوقو قارعلا ةالو ضعبو « ةئيدملا ىلإو ىرصنلا دحاولا دبعو ةكم ىلإو ىو زخحا
 « هبيطو هبايثب ىبعي ناكو . رمعم نب هللا ديبع نب رمجو ناورم نب رشب لئم
 ىن لزغ هلو « ًافيفع ناك اك « ءاجه ىف طروتي ملف « سفنلا ريبك ناكو
 . نييرذعلا ىف كَلْسُتِي كلذل وهو . رهاط

 (” ىاطقلا

 ةريشع سك“ و دفلا ىب نم وهو « ىبلغتلا منيسمش نب رسمت ىلع بملغ "بقل
 دقو . مالسإلا ىف لخد رهظي اهف هنأ ريغ « اينارصن أشن مل نمو ؛ لطخألا
 « ريبزلا نبا ةنتف ءانثأ ىف سيقو بلغت هتليبق نيب تبشن ىلا بو رحلا يف كرتشا

 ممهصتقاقتشالاو 841/١ ةنازحلاو ١ ١١/5 ىههو ناورم نب زيزعلا دبع مأ : ليل (0)

 دقو . ١١م ص حشوملاو ١2٠١/١ صيصنتلا . اوفنو : اوجاع (؟ )
 راد هترشنو +١1٠0 ةنس نديل ىف هلاويد رشن ( ىماس ) ىناغأ ىاطقلا ةمجرت ىف عجار (؟)

 , دادنبي ةققحم ةرشن رشنو « توريبب ةفاقثلا ءارعشلاو رعشلاو 4 08 ص مالس نياو



 فن

 م 7

 هفرع نيح ثراحلا نب رفز نأ ريغ ءنيسدكام موي ىق نييسيقلا دحأ هرسأو
 +« رساألا نم هكتفا ل

 اليوط هعم هعياصبو هب هوني

1 ٌ 50 
 ىوت ىلِ مالتسا ب نمو

 ىنع تودملا هَّر دعب رفكأأ

 ترا م ع هو 3
 انيك لقا نيمعنم را ماو

ٍ --1 
 ليفذ ىد هوجولا ضيبلا سس

 "را تلا

 هلعج امث لبإلا نم ةئام هاطعأو « هنم بلس ام هياع "درو

 : هلوق ةلكاش ىلع :

 )0( اعاتملا

 لعيو (" اعاترلا ةئاملا كئاطَع

 (5 اعانطصا اوعنطصا امدنع م ركأو

 '“ اعاستا الإ مهقالخأ تبأ

 نم ا.دهميب ام ىلع سيقو باغت نيب ةبشانلا بو رحلل ىسأسي ةديصقلا هذه ىو

 ىلا ةريسبملا بو رخل 37 0 رو حلصلل ًاصلخم وعدبو « بابسأو تاللص

 5 لوقي 2« نيتايبقلا ءانبأل ًامابلا كْشأ دوعتل الإ | انرح اهاحر فقوتت دل

 سيق لابح نأ كئزحي ملأ

 قيرحلاك اكو
 ف 2

 ول رومأ

 ًاناغ' ”يانفأ

 ملح اه 0

 ىلع ليقو « كلملا دبع نب ديلولا ىلع دفوو

 احاولا ياو 2 هدنع قفني الر ءشلا نإ

 هلاونو هرب ا هيلع ىضأو ع: هحلق

 ل 0 0 0 07 3 اس ١
 )١( ىوثلا . هيلع ماليام تأ : مالتسا :

 ) اهدحجو ةمعنلا رفك رفكلاب ديري (؟ .
 ةعتار عمج : عاترلا .

 م ناي ..ط يلا لج رمق ١ حلا
 . نوعتصي امب نونمم ال

 رماع ى د نم مهو رفز ةريشع : ليغن واب (:0

 هريغو م ركلا قلحلا عاستاب دي رو « ةعصءص نبإ

 اعاطقنا تنيابت دق بلغتو

7 # 

 اعاس بشيو ةعاس وبخيف

 اعاطتسا ام بيهو ىهَنل ْنَذِإ

 هل ليقف « زيزعلا دبع نب رمع
 هتحدم لإ ريهسس ناملس ن 9 « هتحل نإ كك“ ل هر

 : هتديصق هب هحدم ام لوأ ناكو .

 ار 0 ٠
 ١( ليطلا كب تلاط نإو تيلَب نإو

 . ةلضافلا ميلا نم

 حودمملا اذه بسن قيقحت ىف رظنا (ه)
 وأ كلملا دبع نب ناملسنب دحاولا دبع وه لهو
 صاعلا ىأ 95 مكحلا نب ثراحلا نب دحاولا دبع

 قاغألا قىاطقلا رابخأب تراقو ١ 4 ةنازحلا

 ناويدلا ىف لوألا ةديصقلابو

 + ةنفزألا .٠ انه ليطلا (1)



 "د

 كلذ ىف برقي وهو « مهقالخأو سانلا قو ةايحلا ىف تارظن اهسمضي هارنو
 : هلوق لثم ىف ىرن امك" هحنادم ىف ىذتملا ٌقوذ نم

 ٌلقتنت فوس الإ لاح الو « نْيَع وب ٌرَقَت ام الإ شيع ال شيعلاو
 هايهلا ءىطخللا مالو ىهتْنَب ام هل نولئاق اًريخ قلي نم انو
 ُلَلَّرلا لجعتسملا عم نوكي دقو 2 وتجاح َضعب قأحملا كردي دق

 مئاعدل اهتيبثتو ملسو هيلعدتلا ىلصلوسرلل اهترْضصنو شيرقب ةديصقلاف ديشسيو
 :لوقي ٠ مالسإلا ةمعن هيلع ”متأ هلل نأ ىلع ةلالدلا ربكأ لدي امم فينحلا نيدلا

 انشر هدعبا ام ىدلا لوسرلا موق ٠ ١ اومتعماوب مالسإلا اوت ا يه موق
 ةعئار حادمأ هيف هلو ء ىرازفلا ةجراخ نب ءامسأ هرك لب هونو مهب داشأ نمو

 : هلوق ةلكاش ىلع

 ءاهسلا ضرألا ىلع تلطه الف 0 ٍنْضِح نب ةجراخ نبا تام اذإ
 ئاسُنلا روّطلا ىلع تلمح . الو ري ب ديربلا عجر الو

 هماغنأ ةيوذعو هظافاأ ةوالحو هاقيسوم ا هرعش ىف هزيع ام مه نمم

 . ةرجهلل ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف ىتفوت هنأ نونظملاو هعلاطم ةدوجو هيفاوق نكميو

 ىدزألا ىرقشأألا نادعم نب !'' بعك

 راثآ هل عاجش سراف وهو . حيدملا ىف اوعرب نيذلا ناسارخ ءارعش نم

 .فصوو ٍْبَدهملا ىف هلو . ناسارخ ىف كرتللو سراف ىف ةقرازألل بّلهملا بورح ىف
 نوكت نأ هبشت ةقرازألل هبورح ىن ةليوط ةديصق اهنم « ةريثك دئاصق ةبورح
 (؟”اعيب نينامثو ةثالث ىربطلا اهم ىو رو :ًافارطأ جرفلا وبأ اهم ىور دقو ؛ةمحلم
 بلهملا ح دمي هلوق ةلكاش ىلع ًاعيمج ىعملاو ظفللا كاودح نسحب هرعش ىف وهو

 : هءانبأو

 )١( ةقرفت» عضاوم يف ىريطلا نم سماخلا هزه أ مجار و راد عبط) ىلاغألا بعك ةمجرت ىف رظنا .

 بتكلا ( ١85/14 .1؟5/5 ىربط (*) ءارعشلاو رعشلاو اهدعب امو

 ص ىاب ز رملا جعمو اهدعب امو ةال/ ١5



 ا كارب نسج هللا كارب

 ىلاعملا ىلإ نوقباسلا كونب

 ِرَدَب لوح موجن لا

 ٍرْهَذ لكب نولزني كولم
 2 رومألا ف ٌنازر

 نقلا 9 : 2
 أ ارازغ اراعأ كثلنم رجفو

 نراصخبلا نس ُ '”ااراطخلا بانلا ظعأ ام اذإ

8 0 

 لمكت ىرارد

 . و 9

 (؟”اراط ع ورلا موي ماهلا ام اذإ

 1 سَ 8 "٠

 «”'اراجُلاو َلئامّشلا خللا نم

 (5/ارادتساف

"7 

 و

 موجب
 مس”

 ام اذإ مم ىدتهي

 هبو رح فصيو هحدمب ديزي هنبا مزلف «٠ بلهملا ىفوو

 راجت تارمعلا ىف ءاملظلا وخأ

 هربو كرملا عم

 اًمّيِد لزي مل اهادت يار د سلا وعن هاذ هلاذت

 رصتناو ىهابلا ملسم نب ةبيتق اهلوو جاجحلا دهعل ناسارخخ نع ديزي لزنع الو

 : 2"هلوق لثمب هتاراصتنابو هب ديشي ىّفم ةعئارلا هتاراصتنا كرتلا ىلع
 هس. 2 سهم # 2

 ادوعق عارعلاب دغسلا كرت  ىبح بئاتكلاب دغسلا خود

 انجلزلا نكتب مجوه بَأو  هيبأ دقفل ىكبي ٌدِيلوف

 « بلهملا نب ديزي اهحاصو هتليبقل هتيبصع نم صلختلا ىلإ كلذ هرجو
 ةداح ةييصخ رمهتب ةئاوس نم ةرتقلا هذه قيق ناكو .٠ هيلثو هم لآث هنإ لاقي
 سيقلا دبع ةليبق ءارعش عم ًاريرم ءاجه ىجاهتي.هتلعج ةيبصع ىهو « دزألل
 ةبيتق عم هفقوم ناكو . ةعيبر ءارعش عم ىجابم اك « مجعألا دايز مهضأر ىلعو

 ناسارخو قارعلا ىلو املف « ًاديدش ًابضغ هيلع بلهملا نب ديزي بضغ ىف ًاببس
 ديزي راث نأ ىلإ اهب لظو « نامح ىلإب رهف « هبلط كلملا دبع نب ناملس دهعل
 . هلتق نم هعبتأف ٠١7 ةنس نيبومألا ىلع

 خيشلاب ديريو . نيزر عمج : نانر (ه) . كقلخ : كارب )١(

 لصألا : ٍراجنلا . عابطلا  زئامثلا . بلهملا . ةنهارملا : راطخلا (؟)
 . بسحلاو . ةئيضم : ىرارد موجن (0)

 نم سنج : دفسلاو ؟8«/ه ىربط (1) : عورلا موي « سوبرلا : مالا ( 4١
 . كولا . فوحللاو برحلا
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 0ع( .٠
 ١١ دايز

 هيف تناكو ٠ ناهبصأب هؤشنمو هدلومو , هلضأ 0 سيقلا كلبع ةليبقل لوم

 ع ًاعئار ًاناسحإ حيدملا ف ل ناكو 0 اهمع انثدحت نأ قبس ةديدش ةغئثل

 5 لوقي هيفو 3 سراف ىلاو رءدعم ند هللا لوبع نب رمع اليوط مهحدع لظ نمو

 مهو 3 2 ع
 !ادازو انتينم قوف ىطعأاو 0 امف ليزجلا هانلاس
 اداعف هل َتْدَع مل يشأ اندع مث نسحا مس نسحأو : 2 د 0 3 ع ء ِ

َ 5 8 2 2 
 اداوج اماسسب تاالعلا ىلع الإ رهدلا هارت ال كل خا

 تيد لك ىلعهاطعأف ٠ ةديصقلا هذه تايد أ ع 0 نبا نأ ورد

 نب هللا كلبع حدش 8 ناسارخ و ههحو لوف ٌُ ىفوت ىبح همزاب لاز امو . افلأ

 ( هنم كيد د فلس ايف انلثمت را ءاثر هائرف ا ع ناةسجسس ىلاو جرشحلا

 رمأف 6 ءانبدح نب ةريغملاو ىرقشألا بعك هدنعو بّلهملا حدم نأ ث'دحو

 : هلوق هجادكل  انفلسأ اك  ظحالو : ادايز لّضفو « رئاوج م

 ليلخ لك ٌتاطاسلا رّبَغ !ذإ ٌةعفر ريخلا ىف ناطلّسلا هداز ىَتَف
 هل بهوف : ءات ءاطلاو ًائيش نيسلا لادبإب « ناتلشلا » ناطلسلا قطن ذإ

 ءايعكو ءاندبح نب ةريغملا دايز ل عينص ظاغو .هرعش دشني ًاحيصف ًامالغ
 قوفتو 2« بعك عم ىجاهم نأ ثبلي مو . اليوط ايجاهمف « ةريغملا هل بدشتناو
 : هتايبق ايجاه اهادحإ ىف لو دئاصق ةدع ى هيلع

 مثالا بذاكلا اهفقدصأو- ”:اهرش امهُرْيَخ ةليَبق و ع مه

 مئاص ًائاص نكي مل نإو مهتايبأ  .طشو مهفيضو

 : لوقي رخآلا وه هتليبق قو ٠ ىركتشميلا برغم نب ةداتق ىجاهو

 اردْعَت نأ ركشي زجعت» ةافولا عيطتست ال ركشيو

) 
 بتكلا راد ) قاغأ مجارو 77ص راد ) فاغأ دايز ةمجرت ىف رظنا

)١( 

 هدا/ ص مالس نباو ؟م١٠١/١٠ ( بتكلا 2 ١/ 4ص ىلامألا ليذو اهدعب امو ٠١ زحلاو

 ءارعشلاب رعشلاو ١/ .846ةقرفتم عضاوم ىف ىربطلا نم سماملا ءابدألا يجعمو .
 ١/ 1قاقعشالاو ١هعر/و ةنازخلاو



 فخ

 م قدزرفلانإ لاقيو «كاّسَسلاو ءاهقفلاو ظاعولا ءاجبب ىَرْمُم ناكو

 : هلوقب هردابف « مت هتليبقو ءانّدح نب ةريغملا ءاجه نم رثكُتي هآر نيح هئاجبب

3-3 3 . 4 35 - ٠ .٠ 
 قدزرفلا ميدأ قى ءهارا احصم هتوجه نإ ىل نوجاهلا كرت امه

 قّرْعَي رحبلا ف قلي امهمرحبل اكل 2 انتوجه نإ انل ىدُهُد امو انإو

 نقتي ناك هنأ ىلع لدي ام كلذ ىفو . هنع فكي نأ هيلإ قدزرفلا لصوتف

 . هعئاور نم بلهما نب ةريغملل هترئرمو : ءاثرلاو حيدملا نقتب ناك اك ءاجهلا

 . ةرجهلل ىلوألا ةئاملا دوءاح ىف ىفوت دقو

 ءاجفا ءارعش

 ةيلبقلا تايبصعلا ريثأتب ؛ ًاديدش ًامادتحا رصعلا اذه ىف ءاجملا مدتحا

 اعد مالسإلا نأ فورعمو « ناكم لك ىف اهن”اريذ  انب رم اك - تلعتشا ىلا

 ناك رهظي ايف اذه نأ ريغ « ةفينع ًابرح اهب راحو تايبصعلا هذه دم ىلإ

 لوحتت اهنارين دكت ملف « ةدودحم ةرتف ىلإ الإ هقيقحت برعلا عطتسي مل ىلعأ الثم
 اهيف عرشتأو ةدرلا برح تبشن ذإ « روهظلا ىلإ تداع ىّتح « دامر ىلإ

 ةرجش ىلأ نعىوري ام وحن ىلع «ةيلبقلا مهحور نع نيرداص مهئسلأ ءارعشلا

 اودارأ برحلا هذه اواخد نم نأكو « مياس هتليبق نه نيدترملل هراصتناو ىملسُلا

 «ةنتفلا هذه ىلع امربم ءاضق قيدصلا ركب وبأ ىضقو. شي رق ناطلس منع .اوعلخي نأ

 ناهع ةنتف ثدحت ىتح «نوأدبي نوداكي ال مهتكلو ٠ حوتفلا ىلإ برعلا عفدو

 تناكو . ةيواعم مث ةشئاعو ريب زلاو ةحلط : هموصخو ع نيب بو رحلا بشنتو

 « لمحل ةغقومب هي رح ةدايق ىف تافانتت امهارزو ء ةعيب رو ةزئاهلا نم هشيج ةريك

 حب رجنلاو نعطلا امتؤارعش لدابتي و « ةيوأ:: دض نيّيفص ةعقوم ىف ناسفانت اك

 ةنيررسضم تاوصأ تاوصألا هذبب تقتلاو ..برح ا ىف همزق ءالب نسح روصب لك
 فو ىربطلا ىف هراثآ دجن امم , دءوصخ فوغص ىف هسفن اذه ثدحو . ةريثك



 فرك

 ىذلا مالسإلا ةملك ىلع نأ "ىلع لواح انبعو . محازم نب رصنل نيفص ةعقو
 ةريبك ةفئاط ثبات ذإ « تايبصعنماهب لصتا امو ةيلهاخبا تاوعدلا وحمب نأ لواح

 « ةمألا ىف رومألا ريبدت شيرق ”ىوت ىف ترظن نأ ميكحتلل هلوبق دعب هشيج ىف
 جراوحلا ةعامجتنوكت ةعرسبو .ناطلسلاو مكحلا اه نوكي نأ ًاعيمج اهقحنم نأو
 اهجورخو اهساكتنا لابو اهقيذيو اهب راحي نأ هرطضا ام ههجو ىف اهنويص هتبرهشو
 ةعامخلا لع

 راعشتسا بابسأ نم اًيوق ًاببس ناك ةيواعم فقوم نأ هيف كش ال اميو
 رأثب ذخألا ىف ةيومألا هتريشع قحي بلاطي ىضم دقف « ةليبقلا ةيبصعلل هتعامج
 لعجت تناك ىلا ةميدقلا ةركفلا دصاق ريغ وأ ًادصاق ن1 هنأكو « نامع
 دارفألاو لئابقلا نمهلوحو قمللا اذه مده مالصإلانأ فو رعمو . ةريشعلاو ةليبقلل رأثلا قح
 دازو . ميركلا نآرقلا روتسد هضرفي امب هيلع بقاعت ىلا ىهف « ةلودلا ىلإ
 « ةينهلا بلك ةليبق ىلع دمتعي ناك هنأ هقوفص ىف ةيبصعلا راهشتسا ف

 تنب ةلئانب اهنم جوزت نامع نإف « ةفلتخم تارهاصم نييومألا نيبو اهيب ناكو
 كلذكو «ديزي هنبا مأ ىهو «لدحَب تنب نوسنيم نم ةيواعمجوزتو . ةصفارتفلا
 . ةلئاث رع لبا ىعو ةيبلكلا غبصألا نب ناب تنب ىيل مكحلا نب ناورم ج مزن
 « بسنلاك برعلا دنع رّهّصلا نأل ٠ كلذ ىلعل هبرح ىف ةيواعم لغتسا دقو
 . ةيماشلا ةينهلا لئابقلا عيمج هئاول تحت مه ذإ « هلالغتسا صو

 « ةرتفلا هذه ثادحأ ىف ىرشستت .ةيلبقلا ةيبصعلا تناك وحنلا اذه ىلعو

 نيب رعتسن ةيبصعلا اندجو ديزي ىفوت اذإ ىتح « نرق عير وحن رومألا تأ دهو
 تعلدناف ةريزخلاو ماشلا ىف امأ . ناسارخو ةرصبلا ىفو ةريزخباو ماشلا ىف لئابقلا
 امهتيناث"ىفو ةينعلا لئابقلاو بلكب امهالوأ ىف اهمادطصاو امهف سيق لوزن ببسب
 « عالدنالا اذهل تقولا ةراشإ ةيواعم نب ديزي ةافو تناكو . ةيعبرلا بلغتب
 ”لصو « مكحلا نب ”ناورم بلغتو ةينملا تعيابو ريبزلا نبا "سيق تعياب دقف
 ثعبناو « عضوملا "اذه ريغ ىف اهنع انثدحت ةيماح كراعم ىف امهفويس نافرطلا
 ىف مهؤابآ رختفي ناك امك « طبضلاب « نوجبيو نورختفي فرط لك ءارعش
 . نوجبيو ةيلهاجلا
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 نه سيقو مع فلح: ةرصبلا ىنيريكلا نيفلحلا دجن تقولا سفن فو

 ًاراعشتسا ةيلبقلا ةيبصعلا نارعشتسي ىرخأ ةهجنم ةينعلاو ةعيب رو دزألا فلحو ةهج
 ديبع رارف دعب نافماحلا ماطصا في5 عضوملا اذه ريغ ىف انب رو ا داخت

 كرادت نأ الول « لاتقلا ىلإ مادطصالا ىضفأ فيكو « قارعلا نع دايز نب هللا
 لاولع ىلتغَت نيفاح لا سوفن تلظ دقو . قُسفلا قئرف سيق نب فنحألا رمآلا

 وهو « ةليخن' ابأ دجنل ىتح ىلبقلا مهحايص نوحياصتي ءارعشلا لظو « رصعلا
 نييميعلا هموق برح اف ركذي ةليوط ةزوجرأ مظني ةيسابعلا ةلودلا اوكردأ نم

 ا هلوق ةلك اش ىلع مهراصتناب ًارخافم ةعيبرو دزألا عم
 هو م 2 20

 قاّرُملا ةعيبر نم ىحلا» 2 قارعلاب َدْرَألا انبرض نحن
 " قازرَأ الو عامطأ ريغب 2 قانعألا رَّعَص مبقُي اًبرض
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 يقارعالا مرك اياَقب الا

 تناسارخ ىلإ تلشتنا دّقف « بسحف ةرصبلا ىق ةيلبقلا تايبصعلا مدتحت ملو

 مه ذإ « ةرصبلا دج" نم فلأتت تناك اهشويج رثكأ نأ وهو « ىعيبط ببسل
 « كانه مهقرفو مهئاتك كلذ دعب تلاوتو « رمع دهع ذنم اهحتف اوءدتيا نيذلا

 ًاججأت دادزت تذخأ دقو « تايبصعلا هذه نارين اهب سكعنت نأ ايعيبط ناكف

 كانه ىلاولا ناك ذإ « روغثلا ةيالوو شويحلا ةدايق ىلع ةسفانملا لماعب الاعتشاو

 دزألا لاجر اومدقالثم ةبلاهملا ىلوت اذإف ءاهفالح"أو هتليبق نم هداوقو هلامع ىّلوي
 تقر الن لهإلا لس نب ةبمتق ىلوت اذإو « مهتو سيق تسكتناو نيلاو ةعيب رو

 نإف كلذ دنع ةلأسملا فقت ملو .اهف اهفالحأو دزألا تسكتناو امهسوءر منو سيق

 فاللتخالا هبسنب تنحاطتو تبيراحتو تفلتخا ام ًاريثك دحاولا قلحلا ىف ل اثابقلا

 هلاخو رتو كانه اوشاع نم م رعاش ىأ ىف "فاو ءاهزانتكا ىف ًاعمطو ماغملا ىلع

 اهلوصأ نم ناك ءاوس « هناسلب هتليبق نع دوذي ًائاد هارتشف ىناغألا بحاص

 لوم مجعألا دايز نيب ءاجحلا راعتسا نم انب رم ام وحن ىلع « اهبلاوم نم وأ

 نع رظنلاونعلا ليم هلصأو «ةسرطغلا» ربكفا نع راد عبط ) زتعملا نبال ءارعشلا تاقبط .)١(

 .ًارابكتساو ًاتوابت سائلا . 58 ص (فراعملا

 ْ ةيانك قانعألا رعصو « ليملا : رعصلا (؟)



 فش

 نب ةريغملا ًاضيأ ىجابي دايز ناكو ٠ ىدزألا ىرقشألا بعكو سيقلا دبع
 عفتري دقو ."'ةدلج ابأ همع نباو ىركشيلا برغم نب ةداتقو ىميملا ءانبح

 تايبصع نم ىوطت امو ةيناسللا برحلا هذه لازتع اب جيجضلا اذه ءانثأ ف توص

 : "١ ةعسوت نب راهن لوق ةلك اش ىلع ةفينع

 ممت وأ ركبب اوفته اذإ الس ىل بأ ال ٌمالسإلا ىبأ
 ىلعتسا ىلا تايبصعلا هذه رامغ ىف عيضي ناك توصلا اذه لثم نكلو

 ىف ةفلتخم راثآ هنم تطقس ءالعتسا وهو « ًاديدش ءالعتسا رصعلا ىف اهبناطلم

 . تائيبلا عيمج

 اهتموصخو اهعيشتب ةيلبقلاتايبصعلا نع تلغش' ةفوكلا نإ انفلسأ امف انلق دقو

 ةكرعم ريغي ىدسألا ديز نب تيمكلا كانه دجن اننإف كالذ عمو « نييومألل

 تناك ام ًاريثكو ٠ هْزألا ىلوم '؟!نورهو ىللكلا شايع نب 77 يكحأ عم ةيماح

 كانه مدتحت مل لاح لك ىلع اهنكلو ٠ نوطبلاو رئاشعلا ءارعش نيب كراعم راثث
 اندجو ةنيدملا ون انهوجو ائيَّنلو اذإو . ةرصبلاو ناسارعن ىف تمدتحا ام وحن ىلع

 ىبمألا مكحلا نب نمحرلا دبع عم ىجابني تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع
 «هظفحأ ابيبشت ةلمرهتخأب بمبشو ةيواعمنب ديزي اجههنإلاقيو«'")ًاري رم ءاجه
 نامعتلا كلذ بضغأو « راصنألا همرق اجهو هاهجف « هئاجبب لطخألا ىرغأف

 . 1١ فينع ءاجبب لطخألل ضرعتف « ريشب نبا
 ريخ نم لعلو « لئابقلا ءارعش ةئسلأ ىلع راد ريثك ءاجه دجن ىف اناقليو

 فيرط نمو : ىسبعلا دنع نب رواسمو ىدسألا ذقنم نب رارملا , جاب هلثمي ام

 : '"' هلوق رارملل'ام

 ىاغأ ريشب نب نإمتلا ةمج .: ىف رظنا (:) . ”؟؟/١١ (بتكلا راد) فاغأ ( ١

 اهدعب ايو 214/14 (.١7/6 ٠ ىماس ) . ٠071/١ ءارمشلاو رمشلا (؟ )

 لعناويو هل عيل دقو ؛ 86/١ ءارعشلاو رعشلاو ءابدألا 5-2 ١٠١ ( ىماس ) ىناغأ 0
 ىأ ناويد عم وكئرك هرشئو .اهد ى رححلا . عال

 ْ . زيزعلا نب ركب . 76/0 ناريحلا (؛ )
 يال ( بتكنا راد ) ىفاغأ )020 دريم او : 1/1 ( ىمام :) قاغأ )2

 م4 قى



 و د* وع 07 ُي 2 3 3 : 2 2 5 ٠

 قنخي لبَح لكب ىشلا نإ رواسم رعشب سبع ونب تيقش

 نب ليقع همج ىباو ىنايبذلا ءاصارتبلا نب بيبش ةاجاهم نم ناك ام انب مو

 نبا ف ناكو « ىرضحلا كحلاو ةداّنيم نبا ةاجاهمو ق7

 ريهز نب بعك نب ةبقع لثم نم نإ ريثك ىجابي هلعج ريثك رش ١١( دام
 2 0 3 .٠

 . كامالس وى لوم تارقشو ىهعلا مشاه نب لاّقعو

 ثارين عالدلا ىلع ةريثك ةيصخشش بابسأ تايبصعلا هذه بناجيب تمعو

 ها رمخأ ليعز عم ةيحابم ليمزت ءارعشلا لو رصتني نأ كلذ نق ٠ ءاجهلا

 عم هيجام.ق ريرج نع فورعم وه ام وحن ىلع « هئاجه مابسب هيمري ذئئيح
1 2 1 

 بصي ناكف . هدض همصخ عم كوفقي ءارعشلا نم ريثك ناك ْذإ قدزرفلا

 ءارعشلا نم هنوحدمي نم نيب داوجألا وأ ةالرلا دحأ لضافي دقو . ران ظاوش“ مهيلع
 هبضغب طقسسيو « لوضفملابضغيف «هئالمز وأ هليوز لع هتزئاج قى ًارعاش دي زيف

 دقو . مجعألا دايزو « ءائئبَسح نب ةريغملا ىجاهن ىف انب رم امك هلّضف نم ىلع

 اجم اموحن ىلع هئاجه ىلإ لودتيف : هتأفاك؟ هحدام ىلع حوودمملا ىطبب

 (؟' هلوقب ريب زلا نب ررمع نب و رمع ىنانكلا ني زا

 0 0 خم 00 2

 ليلك هدرغ كنق دق ام لش ىنع 4«. هتءوو ثاهرت ورمع ديعاوم

 3 ل 0 أ 2 5 و : 0
 لوقي نيح هللا قلخ بذكأو 5 ممدم مثل سشاحفو نايم

 ناك ام وحن ىلع هث اجه لإ عر سيف هلاوث نم هل احدام حودمت مرحب دقو

 ى حودمملا ةأفاكم موقت ال دقو + ىثياأ ''” لكوتملا عم ىعلب ر نب ةمركع نم

 )١( بتكلا راد ) قاغأو اهذمي ابو هو١ رم 2 ءارمشلاو رعشلا ةدايموبا ةمجرت ىرظنا (
 بحاص وهو ؟ 94 نص ءارعشلا رجبعبو 0/1 راد عبط ) ىناغألاو ١ال4 فلؤملاو

” 

 : رربتملا ثيبلا ؟ +0 ص ٌئاقتشالاو اهدعب دو ؟ ( بتكلا

 هلسنم .ؤأَرو ٌولخ نن هنئتال , 6"9#اح ص حشوم او ال ةنازفلار

 ماظع تمل 151 كيلع راع ++دإ)م بتكلا راد قاغأ )20(

 مالس نبأ لكوتملا ةمجرت ىف راقتا («)



 "ع

 عنص ام وحن ىلع هوئجه ىف فرسيو هوجهف . هحيدم نم هل مدّنق اهب حداملا ىأر ْ
 دقو . عفادم ريغ هرصع ىف ممع سراف ىنزاملا زوحأ نب لالهب لادرمشلا
 ون ىلع «هئاجه ران هيلع بصيف « هئاقلب هل نذأي الف هحدام حودمملا بجحي
 ”, ىركشيلا ةدلبج ىبأل كلام نب عمسم نب لتاقم بئجح نع ةاورلا ىور ام
 : (؟! هلوق لثمب هوجب ىلوت دقف

 م6٠ 37 2 م 2
 ُلّلنتي هراج ايثل ناكو ١ عَّمْسم نبا حارقلا هللا ٌهَفْيَض ىَرَق هَ

 ذئنيح ٠ اهيضقي الف ةجاح هيلإ بلطيو لامعلا دحأ رعاشلا حدتمي دقو
 «نيصحلا نب داّنبع عم مجعألا دايز نم ناك اموحن ىلع « هئاجهب هنم مقتنب
 هنع روزاف ةجاح هلأسف « ةرصبلا ىلع ريبزلا نبا ىلاو عابسقلا ةطرش ىلع ناكو
 : 5 لوقي ابفو « اليوط تاطبسملا هتريشع اجهو هاجهف

 2 22ه
 ممت ىنب رش تاطبحلا امك ايالمملا رش نم ٌرْمُخلا تيأر 8 2

 مهقاعسأ انب ترم نيذلا ةالولاو داوقلاو داوجألا دج انحبصأ وحنلا اذه ىلعو
 وجب دايزونيو دايزف ءاليلق وأ ًاريثك نجمه ءارعشلا مهحدم املاط نيذلاو
 بيرلا نب 2*”كلامو ىلجعلا خرفلا نب (4) لني دلعلا هوجهي جاجحلاو غرفم نب
 250 لوقي هيفو ىميقلا

 ٍدايإ ديبع نم اذبع ناك امك ١ بسوي نبا ناك ناورم ونب الولو

 ىداغيو ىرَقلا نايبص حواري لذ ٌرَقملا دبعلا وه َنامز
 ممت هتليبقل ”ةيبصع لاّسمعلاو ةالولا نم ريثك ءاجهب ًاعلوم قدزرفلا ناكو

 . عى. ص درملا (1) . مث. (ىئاس) فاغأ (؛) . 556 ص ءارعشلا يبمبو 0 51٠١ / ؛ةنازهلاو مان[ ؛ نييبتلاو نايبلا (؟ ) ةنازللاو ١١8/1 (ىماس ) فاغأو 0 . مموركو قلاغأ (؟) ءارمشلاو رعشلا كلام ةمجرت ى رظنا (5 ) . مور م (بتكلا داد) فاغأ (1)
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 دلاخو ىرازتفلا ةريبه نب ''رمع مهئاجه نم رثكأ نمثو « ةيصخش بابسأل وأ
 : 19 رامع نب ليعامسإ لوقي امهفو « '"* ىرُشسقلا

 + 27 ل قا
 عزجتتو جضت ٍرْسَق نم نآلاف اهَوْجَش ةرازف نم ربانملا تكب

 ءارعشلا ءاجه نم اوملسي مل كلذ عمو : انمدق ا؟ نيحدمم ةبلاهملا ناكو

 نب ةبيتق رعاش ريغ مهاجم نيذلا قرشلا ةالو نمو . '؟”قدزرفلا مهسأر ىلعو
 هللا دبع مهنمو )2 هل ةنطق تباث ءاجه ليلق امع ىرتسو » ناسارخ ىلاو ىلهابلا ماسم

 نب باّتع نب دلاخ وجب. نادمه ىشعأ ىرنو . 2*'ةبازح ىلأ وجهم ىمشبعلا
 : 29” هلوق لثمب هاج نيح نابصأو ىّرلا ىلاو ءاقرو

 رو 5 5 2

 _ميقتسملا قيرطلا ىف رثغيو 2 ٍلَحَو لك ىف هسأر بكريو
 . .٠ 8 5 رم سا خل ع

 دجن زاجحلا ىو . ةماهلا ىلاو هللا دبع !"”نب رجاهملا ةليخس وبأ وجبيو

 دجن اك زيزعلا دبع نب رمعل ةئيدملا ىلاو مزح "نبا ءاجبم ًافوغشم صوحألا
 . كلملا دبع نب ماشهل ةكم ىلاو ىورخما ماشه نب دمحم ءاجبب ًافوغشم ىجرعلا

 ٠ ا 7 هده 5000 .
 لدبسع نب مكحلاو ىرصبلا غرفم نبا مه نيئاجحلا نم ةثالث دنعاليلق فقن نحنو

 ش . ىناسارحلا ةنطُنق تباثو ىفوكلا

 0 غرفم '“ نبا

 ناك هنإ لاقيو « ةرصبلاب أشن ىريمحلا غرفم نب ةعيبر نب ديزي وه
 نقتي ناكو . هقتعأف ىلالحلا كاحضلل اًقرتسم' ناك لب ليقو « شيرقل ًافيلح

 هنأ ىلع لدي ام كلذ ىف لعلو « عضوملا اذه ريغ ىف انفلسأ امك ةيسرافلا .

 ةدفتح نم ناك هنأ هأشنم لعلف ىريمحلا ةبقل امأ « ةيناريإ لوصأ ىلإ عجري

 . عسبتل ةريس هعضو ىلإ عجري هلعل وأ « مالسإلا لبق نما اولزن ىذلا سرفلا

 )١( (ىنام ) فاغأ () .540 62 58م8 نص ناويدلا 1م١4 .
 . 700/4 (بتكلا راد ) فاغأ (2) . 7/19 (ىساس ) فاغأ (؟)
 مالس نبا غرفم نبا ةمجرت ىف رظنا (4 ) . ما/ؤ/١1 (بتكلا راد ) فاغأ (ع)
 قاغأو 58١4/١ ءارعشلاو رعشناو هه 4 ص 296761816 ٠١ نص ناويدلا رظنا (: )
 قاقتشالاو 6 ه/غ ىزيطلاو 5١/107 ( ىماس ) 402
 ةنازحلاو 4+ / 8٠ ءابدألا مجعمو ه8 ص . 169/156 (ىئاس ) فاغأ (ه)
 هزإ كدلك ا  ه0/4٠ نييبتلاو نايبلا (5 )
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 ف ان لف وهو ىعيبطو : ةركبم هدنع تضقيت رعشلا ةبهو# نأ رهظيو

 ةنسلأ ىلع اف نيعئاش اناك نيذللا ءاجهلاو حيدملا ىلإ هرعشب هجتي نأ ةرصبلا

 ىلع ابص هبص دقو : هيلع بلغ ىذلا وه ءاجملا نأ ريغ : هلو> نم ءارعشلا

 ةيواعم ىلاو ناهع نب ديعس نأ امف هناسل علد ىذلا ناكو هيدأ نب دايز ةرصأ

 هبحصو ٠ ناتسجس ىلاو دايززب دابعت هيلع رثآف هباحصتسا دارأ ناسارخ ىلع

 غرفم "نباو موي تاذبكرف « اهضيرع ةيحللا ليوط دابع ناكو : هدمحي ملف
 : أوت غرفم نبا لاقف . هتيحل تشفنف ١ حير تّنبهف « هبكوم ىف هعم ريسي
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 انيملسملا باود اهفلغنف ااشيشح تناك ىحّللا تيل الأ

 همدن رهظي غرفم نبا ذخأو « هل ركنتيو هوفجي ذخأف ؛ لاق امب دابع ملعو

 : لوقي كلذ قو : نامع نب ديعسل هكرتو هتبتح ىلع

 ىديدعو ىرصان دوجلا ىتف ن 2 اًنع نب ديعس ىَدَن ىكرت نإ

 ع ٍوأش انناردز نمكلا , ذل“ ةةعانقرلا *اعأ < :ىعات

 عيبب رمأف « اداتبع هوتئاد هيلع ىدعتساف « نيد غرفم نبا ىلع ناكو

 ش2 ةكارأ ىمست ةيراجو درب هل لاقي دبع هيلع عيب امف ناكو . هني د ق هلام

 : هلوق لثع اليوط امهاكبف

 '"'هماه تنك درب دعب نم فل ةاذرلا ”كيرش

 ؛"'هماملاف رَمَشُمْلا نيب ىَدَص وعدت ةماه اي

 '"'همامغلا ى عملي قربلاو ُهَوْجَش  ىكبت 2 حيرلا

 :اعْذَمم ءاجه ادايز اهابأو قارعلاىلاو هللا ديبع هاخأو اداّنبع وجب ذخأو

 اذه ىلع هريكن ًاناعم : دايزل ةيواعم قاحلتسا اليوط هدنع فقو امم ناكو

 : هلوق لثمي قاحلتسالا

 يبا نصح : رقشملا َ تيما: نمآر نم ناريطي أ ىأ دغلا وأ مويلا ةماه نالق لاقي ) ( ١

 . نارجفو ني رحبلا . تعب : انه تيرشو . هدغ وأ هموي ىف تومب '

 . ةماغلا ىف اعمال هيكبي قربلا نإ لوقي (8) 2 ىدصلاو ةماهلا نأ ميزت برعلا تناك (؟)



 ب

 ع

 لاملا لجرلا نع ةلغلخم بْرَح نب ةيواع غلبأ أ

 : كَ 2 :

 ع 3

 (''ناتألا دلو نم ليفلا لاك دايز نم لإ 0 كه

 ءهللأ ديبع ةظيفح هيلع ءراثأ أمم ةرسألا كلتا هئاجبم نودنغتي ةرصبلا لهأ ناكو

 ةداؤو ّق ابسع بقاع هللا كيبعو ةرصبلا مدق نأ ثدحو . هبلط ُْى حلأو هبلطف

 5 ني رذنملاب راجتساف 2 ديزي هئيأ ىلع وأ ةيواعم ىلع

 نبأ ذحأو « رذنملا راوج عردي ملف هللا ذيع داعو . هراجأف » هيلإ ًارمصم هللا

 ديبع ناكو « دوراخلا
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  عضوملا اذه ربغ ف اني رب ا 4 لكي نأ ىأرو . هنجسو غرفم

 ىلإ ًانو رقم ريعب ىلع لمحو ذيب ىسسي نأ
 ةقزأ ىف هب فاطّنيو ري 1 راحو ةره

م هفاوط ىف هلوح ةيبصلا عمتجاو ةيرزملا ةروصلا كلتن ةرصبلا
 ةيسرافلاد 

 . ًاعذقم ءاجه ةيهس ةتدجو هللا ديبع ايجاه 5-3 : 0 دري وهو « اذه ام

 ًاباقع هب لزنيل دابع هيخأ ىلإ هلا ديبع هلسرأ لب ل و014 نحسلا لإ "هو

 <« ةبواعم ٠ نبدي زي دنع ةرنملا ل هب ىلأف « ملأ
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 « هللا كيبع ةاحخأو اداّبع ردبع ىضم دقو 2 هقاللطإب !ب رمأ ىح 2 اهعافش ىف تحلأو

 . سصتسو حسا نس 00 دقو « .رورم ءاجبم 0 2 دي واعم

 لدبع نب 0 مكحلا

مأ ىب عم هاوه ناكو ؛ وجييو حدمب « ةفوكلاب أشن « دسأ ىنب ١+ نم
 ٠ ةي

 كلملا ديع ىلع 0 « ماشلا ىلإ هيفنب نم ريبزلا نبا ةعاط ىف ”قارعلال اخد املف

 نب بعصم لاتق ىلع 60 َق ه هلو « هدنع ىظحو

 هلوق لثم نم ةريثك راعشأ

 هك هب رسأو وذ هثاحمهو ريدر

 ع اي ل# 2 3 . وى 5

 اولمش لق ماوعلا ىب نرصبأ له تعوفن و تيلو  اىرعس تبيلاي

2 . 
 مبا هل ص

 اولزن اميح فتح ةيربلا ىلع مهنإ ديرشتلا» رشألاو ٌلذلاب

 تايبلا سرهفو اهدعب امو 578/1٠١ ءابيدألا . ةبارقلا : لإلا 00(

 . ناويحلاو نييبتلاو ىناغأ لدبع نب مكحلا ةمجرت ىف رظنا (؟)

 مجعمو اهدعب امو ةءعور/؟ ( بتكلا راد)
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 نب رشب حدمي ذخأو هنطو ىلإ مجبر كلل ديع ةعاط» قارعلا تفي
 كلعصتي هتلعج ةهاكف هيف تناكو «هتدلب داوجأ نم ًاريثكو كلملا دبع هنباو ناورم
 بكاانع نم هتيب المي امو هسؤب هيحودمل فصي هارن ذإ « هحنادم ضعب ىف

 ىف اورهظ نيذلا كيلاعصلا ءابدألل ةمدقم ناك كلذبو . ''ناذرجو تارشحو
 .ىريرحلا مث نامزلا عيدب دنع تاماقملا نف ءوشن ىف ًاببس اوزاكو « ىبابعلا رصعلا

 « دعس نب ناسح نب دمحم اليوط مهاجه نميو  ناسللا ثيبخ ءاجه ناكو
 هجارخ نم امهرد نيثالث هنععضيل صخش ىف هملكف « ةفوكلا جارخ ىلوتي ناكو
 : ابف لوقي ةليوط ةديصقب هيلع هناسل ا هلعج احيبق ا در هدرف

 دضقو عدو اذ هارأ تنكو ًامولظ ًاهرش ادي كنار

 ٍدْعَس نب نامّسح هلا فاعلا ”ةفادنع نر تاما لوقت
 هلغب قوسي ىراكُملا ناك ىبح « نييفوكلا ةنسلأ ىلع ةديصقلا تعاذو

 ناسح نبا بطخ نأ ث دحو . دعس نب ناسح هللاثامأ دنع : لوقيف هرامح وأ
 داسفإ ىلع لمعي ذخأف « لدبع نبا كلذب عيجو: مصاع نب نسب دلو نم ةاتف

 : هلوق لثم نم ةريثك رافعا ةبطصلا هذه

 ("' مصاع نب سيق ءافك أ نم كسلا وبأ هئباالو دعس نب ٌناسح ناك امو
 ىمصاخنف ريمألا باب لإ ىّيِجو َةَدُع ِكل نكت هنم ةيد ىذخ

 نبا تدرو اهئتريشع ةاتفلل تفنأ ذإ «رّبصلا اذه ضنقن ىف ًاببس كلذ ناكو
 ةطرش بحاص ىدسألا ديزي نب رع لدبع نبا مهاجه نمو . ًاحيبق !ًدر ناسح
 : هريتقتو هحش لصي هلو « جاجحلا

 اداك الو ٍصّمَح وبأ اناعد امف َقّبَط ىف ُرْمَثلا هيدي نيبو انتج
 ديمحلا "دبع قارعلا ىلع هتيالو ف كلملا دبع نب ةملسمل ةفوكلا ةرامإ لوو

 ناك نأ فداصتو « جرعأ ناكو « باطحلا نب ديز نب نيعرلا دخ نبا
 « جرعأ رخآلا وه ناكو « مل رع لكلا 2 جرعأ هلثم هتطرشأ بحاص
 تايبأ ىف هدشنأف

 .ناسح نب انتزع كسملا أبل دبعنبا ىىكي ( ١ ) .ةقرغتم مضاوم و1 907/ 5 ناويحلا رظنا (1)



 فرخ

 (١”ناجعلا و ىذهف المع 20سمتلاو عماختلا عّدو اصعلا لأ

 : ظحاحلا لوقيو « هئع فكي نأ هلأسو مرد ىبئئام ديمحلا دبع هاطعأف

 نم هريغو دعس نب ناضب نب دم ىدسألا دديع نب ركل ءاجه عاش الد

 مكحلا ن ناكو 4 ريغصلاو ريبكلا هناسل ىتاو 6 ةفوكلا لهأ هراه هوجولاو ةالولا

 . هتحاح هاصع ىلع بتكي تكي راصو « مهباوبأب فوقولا كرف هاصع هقرافت ال جرعأ

 رفوأو ردن امم رثك أ ىلع ةجاحلا هيتأتو لوسر هل سيت الف ءهلوسر عم اهب ُثعبيو

 : 97 لفون نب ىبح لاقف « لمأ امم

 ًّ ٠ و هع 5 ٍك

 6 رع يق تاردألا لع وشم لخاد وأ رادلا ىف ريكح اصع

 00 ا 2 ام رفنو اههرك ةينادمه ةجوز ىف هكف ءاجه مكحلاو

 درقلا علاطم ف فوت هنأ نوئظملاو . ًاديدش ًاحبق ةحيبق دلحخلا ةنضغتم

 . ةرجهلل ناثلا

 هوي د.
 0 م و (4) تباث

 « مه لوم وه لب ليقو « نييدزألا كيدتنعلا ىب نم بعك نب تباث وه
 بهذف « كرللا بو رح ضعب ى هينيع ىدحإ قف هباصأ امهسنأل ةنطتق بقلو

 ىق همجي الع دقو نيزربملاباهملا ناسرف نم وهو . ةنطق اهبلع لعجي ناكف ء اهب
 2 روغنلا ىف الاععأ هيلوي ناك ذإ ناسارخ ىلع ىدزألا باهملا نب ديزي ةيالو

 نولداجتيو نوعمتجي كانه ةئجرملا نمموق ناكو . هتلاسبو هتيافك رهظتو اهسحيف

 فيعاضت ىف ءاجرإلا ى هتايبأ انب ترم دقو « قانتعا دشأ هقنتعاو ملوق ىلإ لاف

 . ةفاقثلا نع انئيدح

 )١( ةفوكلا ىضاق ريم . جرعلا : عماختلا .
 )١( نييبتلاو نايبلا (؟) ءارعشلاو رعشلا 00 رظنا 7# .

 ءارعشلاو رعشلا تباث ةمجرت ىف حجار (4 ) ١ ىربطلاو ؟0/4 ( بتكلا راد ) فاغأت 5
 57/١4 (بتكلا راد ) فاغأو ١١< .دربملاو ناويحلاو نييبتلاو نايبلا سراهفو ؛ 0

 2 عم“ ص قاقتشالاو ١84/4 ةنازحلاو نب كلملا دبعو ىرسقلا دلاخ ءاجه ًاملوم ناكو
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 ناك ذإ «٠ ةيصخشلا بابسألا ءاجهو تايبصعلا ءاجه تباث ىف متليو
 بلهملا عم هارنو . هريثي ثداح لقأ ناكو . ًاديدش ًابصعت دّزألا نم هموقل بصعتي
 دزألاو بلهملل نييركشالا ءاوكلا ىب ضعب ضرعتيو ع« ةقرازألا بورح ق

 : هلوق لثمب هتريشعلو هل ًايجاه ىربنيف « ءاجه لاب

 برعلا ملأ مهنم نوُيِرْكَشْيَلاو مهدعن ركب نم. لئابقلا لك
 ىف ًادهاجم ًايزاغ هتايح ةيقب اهب لظيف « ناسارخ ىلإ بلهملا عم ىضميو

 انلكو. + هطندع ناكف.غ دوه صلخأ بلهملا نب ب ديزي اهملو الو . للا ليبس

 دزألا تفلاح امل ةعيبر لئابق تناكو . هءاجه الع ْبَّص ةليبق هيلع تيغش
 ى ًاضيأ لب ٠ طقف ةرصبلا قال اهرزأ ند دكتو بيعت انمدق ام ةرصبلا

 ديزي تأطبتسا نأ ثدح نكلو « ديزي هنبا مث بلهملا اهلو نيح ناسارخ ىف
 « اهاضرأ ىتح هيلع تيغتشف  هيلاوح دزألا عم لزنت ىهو « رمألا ضعب ىف
 : اهف لوقي ةريثكر اعشأب اهاجهف « تباث كلذ بضغأو

 (0قوَرَب اجا َس اهعار اذإ © ىعّولا فو داسفلا ىف ونت ريفاصع
 ًء وو 7 8 ماع

 )3 ١ ىَلْمَس نار ءادعألا ىلع منَ ةيفخ دوسأ لقدالا ىلع منأو

 باهملا نب ديزيل جاجحلا لزع دعب ناسارخ ىلهابلا مسمنب ةبيتق ىلو نيحو
 6ع ع ِ ع

 ةلهاب هتليبقو وه هاجه نا ثيلي ىو . بلهملا نال اضاعتما هنع رورت ذحا

00 : 1 5 3 

 : لاقف ٠ مع تتبثو كربلا بورح ضعب ىف تمزه نيح
 سوم # .٠ 3 5 م 0 2 ٍ آخ 1

 ملغ اهي تيباعاا ةليهت -  كورعو نامعلا ق مت تفاوت

 ًابعكالو ابالك ارقلت نأ تاهيد»  اهسالكو العلا ىف ًابعع نوماست
2-8 

 هل ءاسأو ء املع هطيغف : هيف هدم ضعبل ةريبك ةزئاج بلهملا نب ديزي هاطعأ

 ع : م 2 5 هَ 0
 .نيحلاب ةفورعمىهو بنارآلارك ذوهو زازمخ ممج . عزفلا : عورلا . بشت : وزنت )١(

 ع اهم رجش ال ءادرحلا ضرألا : قلمسلاو قد اذإ ام بسصقلا سوءز ىلع تيكااف : جيمامجلا

 , ةلهاب ريغصت : ةليه . ترف : تدرع (ع) . فيعض تبذ : قورب . رياطت

 : فرخ. ةلركلا داون ةبجأ + ةيفع 8
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 فلاي هئاجه ق ةيقلو « ءاجشأ هلدابو « بجاح هاجهف « لوقلا ضعب

 هيجاهأ ضعب ىف لوقي هلو «ليفلا ًابجاحس انلا هاّسف هيلع ًاملع كلذ حبصأف :

 : 3 5 ل : 0
 رفكلاو مؤللا ىلع عوبطم كنأ»و فير كلْصَأ نأ الرل ! بجاحأ

 00 ضب 7 و 0 و 5 _ٍ

 رهدلا دي ديبي ال ًايمر كتيمب 2 رصقم كيف ترثكأ ول ىنأو

 ىف لتْف نيح ذيزي ىكب لقو )2 مهئاثرو ةبل اهملا حدم ق ةريثك راعشأ هلو

ئاثرو هحيدم ىف وهو « اليوط ةيمأ ىب عم هكراعم
 ةيبقلا ةيبصع رعشتسي مل ه

رقلا نم لوألا دقعلا ةيابن لبق قوت هنأ نظلا ربكأو . ايوق ًاراعشتسا
 . ىناثلا ن

 ضئاقنلا ءارعش
 « رصعلا اذه لاوط ءاجملا لاعتشال ناسارخو ةرصبلا ىف تايبصعلا راعتسا أيه

 « ةريثك بابسأ وعلا اذهل ت"دعأ دقو « ًاعساو اوم ضلئاقنلا نف وعل أيه اك

 ةيعامجالا لماوعلا امأ .ةيلقع لماوع ىلإ اهضعب و ةيعامجا لماوع ىلإ اهضعب عجري

 ىهالملا نم برض ىلإ ةرصبلا ىف ةصاخ ىلرعلا عمترلا ةجاح ىلإ اه درف

 غارف تاقوأ اهعم أشنت ندملا أشنت نيح ًآمءادو . ةليوطلا مهتاقوأ سانلا هب عطقي

 . هيلإ نوفلتحي وهلب امإو ىلقعلا رظنلاو سردلاب امإ اهوئامب نأ ىلع اهلهأ ثعبت
 « ةفلتحم ةيلقعو ةينيد تاسارد  عضوملا اذه ريغ ىف انيأر اك - تضمن العفو

 لمعلا نم نوغرافلا هيف دجب ىهالملا عاوذأ نم عون اهناجي ًاقنم نأ كب ال ناكو

 امهلهأ ةجاح هيف نادجتو ءانغلا ىلع نالبقت“ ةكمو ةنيدملا انيأر دقو : مهتيلست

 ةديدش تناك ذإ « هاجتالا اذه قارعلا لئابق هجنت لو . وهللاو ةيلستلا نم

 .ًاديدش الاعتشا ايف لعتشت ءاجحلا نارين. تذدخأو « ةعدقلا ةيودبلا امتايحن ةلصلا

 اولوحت ام ناعرسو « مهجاهأب كانه سانلا تاقوأ نوألمب نوءاجمملا ىربنا ذئنيح

 ى دئاصقلا نم ليصل مظنب لئابقلا نم ٍةليبق رعاشف « ةريثم ضئاقن ىلإ اهب

 رعاش هل ىربتيف ىرخألا لئابقلا نم اهموصخلل ضرعتيو اهداجيأو هتليبقب رخلا



 فخ

 هنأكو ءاهيورو هتديصق نزو ىلع ةديصقب هيلع دري لئابقلا كلت ءارعش نم

 عمجتيو « هسفن نفلا ةيحان نمو ىناعملا ةيحان نم هيلع هقوفت رهظي نأ ديرب
 ضئاقنلا تلوحت كلذبو . '''نوحيصيو نوفتهيو نوقفصي امهلاوح نم سانلا
 ةرصبلا ىف ةثيدحلا ةعامجلا ةجاح دس ىه ةديدج ةياغىلإ صلاحلاءاجهلا ةياغنم

 . ىهالملا بورض نم برض ىلإ

 ةيلقع لماوع ةيعامجالا لماوعلا هذه بناجب ضفئاقنلا عنص ىف تلخدتو

 لحّشلا ىف ةرظانملاو لدخلباو راوحلا ىلع عساولا هنارمو ىنرعلا لقعلاومت ىلإ اه در

 ذخأ هلك كلذ نم ءوض ىلعو . عيرشتلا نوئشو هقفلا قو ةيديقعلاو ةيسايسلا
 سردي مهم لكو ١ اهملاثمو اهرتخافمو لئابقلا قئاقح ى نو رظانتي ضئاقنلا ءارعش
 البلد اهضقنيل همصخ ةلدأ ىفو اهقّدول هتلدأ ىف ثحبيو ةقيقد ةسارد هعوضوم
 ذختت تناك .تارظانم ىهو .٠ ةيرعش تارظانم ءازإب انحبصأ اننأكو « اليلد
 نوتاحتي و سانلا مملإ بهذيو « كانه نوبهذي ءارعشلاف « اهل احرسم دبرملا قوس

 . هئالمز وأ هليمز ىلع ةبلغلا هل نوكت نم اوريل « ملوح نم

 انف ٍنيمهلتسم ةيلبقلا ضئاقنلا كلت ةيمنت ىلع مهايح اوفقو نم مهأو 2 ا واله لا .- 5 ف 2
 امهوأ ناكو . ('7نايميعلا قدزرفلاو ريرج ةيسايسلا هثادحأو رصعلا فورظ

 الظ دقو « ةيمرادلا عشاجم ةريشع نم ىاثلاو 6 ةمووربلا تلك ةريشع نم

 ةهج نم ميمتو سيق ىفو ةهج نم امهت ريشع ىف ًاماع نيعب رأو ةسخ ومن نارظانتي
 دض اهنع ًايماحم سيق فوفص ىف فقي ًاريرج تلعج ةريثك افورظ نإف « ةيناث

 ىوه قفتاف هر '؛بال ةعيبلاب تعرسأ ةيعودب ريلا هتريشع نأ كلذو ءاهموصخ

 نك 1 ل

 0 00 قدوم ضنا هياط ) 00 ل هم نار

 قيقحتب ةصقان ةرشن حرشلا رشنو .ةمخض ءازجأ ١61/٠١ ( بتكلا راد ) فاغأ )١(
 . 98١ه ةنس ىواصلا . ١9*٠١ ىساس ةعبطو
 اهدمب امو++4/4 (بتكلاراد) ىفاغأ (”.) ع نيرعاشلا ضئاقن ةديبع وبأ حرش (؟)
 ةثالثؤف ٠ ةنس نقيب هرشنو حرشلا ققحو



 قذر

 ىح 15 ةنس ةرصبلا ىلع ريب زلا نبا ىلاو عابُتقلا مكح ىلإ لصن ال نمحنو

 امهدجن اننأ كلذ ىلع لدي « ةرظانملا كلت ىف نيمحتلم نييميملا نيرعاشلا دحين
- 

 ناريثي امل امهتيب مدهب رمأ ذإ «ىلاولا اذه ىلع اههريكذ نايلي اننعفت

 نم ًارعاش نأ امهماحتلا ببس نإ ةاورلا لوقيو . 2١١ لئابقلا نيب نئاغض نم

جهب هيلع طقسف اريرج اجه ًآناسغ ىمسي ةيعوب ريلا .طيلس ةريشع
 * ريرم ءا

 : هتريشعو ريرج ى هلوق لثمب هئاغأف ٠ ىعشاجُمملا 9 فيعبلاب هن لانكا

 اهميدق ابيلك اَيْعَأ دقو ريخب 4 ل - و 031
 ع

 ًاشاحفإ مهئاسنب ىشحفأو ٠ ران ظاوُتش عشاجم ىلعو هيلع ريرج بصناف

 هتصقو « ءاجم لا ىف هعاذقإب ًافورعم ناكو . فقدزرفلاب هنم نيغتسي نهلعج ًاديدش

8 
 هى هوه سه رو .

و : ةفو رعم نييميعلا ميمقف ىب هئاجهل هنم هب رهو هيب
 افك اع ةهنالحو

 لسا

 : هنظنحأ ىح كلذ هيلع ثدرو: نللظو « كلئاسن تاروع كتم اريرج نإ

ي ءاجحلا راطتساو « اريرج اجهف
حف امهت ريشع ىلإ ال هب ادتماو امن

 لب ؛ بس

 . محبو بلغتو سيق ىلإ ًاضيأ
 تاكو ٠ نيرعاشلا نيب ةفينعلا ةرظاملا هذه تاقلح تلماكت كلذبو

لل ازيحتم اهمف قلزني ءارعشلا نم ريثك
 مههوجو ىوشي ناكف ؛ ريرج ىلع قدز رف

 6 لا ةلكاش ىلع نيهزمم كوبحسنيف ع هئاجه تاريدب مهرئاشع هوجحوو

 : هلوقب ري رج ىلع قدزرفلا لّضف نأ هّظح ءوس نم ناكو

 ربا 2مم 2

 اريسف حاورلا اند ىحاص اي
 و

 اريرج ءاجهلا ىف ٌقدزرفلا بلغ

ه ان اهب هاجه ةديصق ريرج ,ظنف « ةيئاب ةديصقب هاجهو
 * قدزرفلا اج

 مهسلاجم اوسلج دق سائلا نأ فرع ىت و اهةدعُي لاز ام هنإ ةاورلا كوُقتَو

 . ( نقيب ةعبط ) ةديبع أل ضئاقنلا حرش (1)

 فارشآلا باسنأ رظناو همم د. ص

 4 ا ىرذالبلل

 مالس نبأ ثيعبلا ةمجرت ى رظنا (0)

 رعشلاو ةقرفتم عضاوم قو اهدعب امو م4 نس

 نباو ؟١8 ص قاقتشالاو 79/١ ءارعشلاو

 . ءابدألا جعمو 1؟؟/5 ركاع

 مالس نبا ىعارلا ”ةمجرت ى' رظنا (ج)

 رعشلاو ةقرفتم عضاوم قو 454 « ماب "نم

 قو 1١8/٠٠١ (ىساس) فاغأو م١007 ءارعشلاو

 حشملاو ه1 ةنازحلا قو ءزيرج ةضيرت

 ١#ها7/ ص



>32 

 نهداف (بيط) ”نهدب اعدف « ساجب قدزر فلو . سلجم هل ناكو : دن رملاب
3 

 هل جرسأف «ىل جرسأ مالغ اي : لاق يد رع !انّسح ناكو . هسأر' ١ فكو
 هلأ :

 ' رميسمب نهيلإ نعجرملهديب ري رج مسن ىذلاو مآ, قازجلاب لاما د و
 .٠ ام در دمها الو | نه ءوسي

 .. نوبشملا
 هو

 ضخغف

 هل لوقي ىعارلل هجوتف « ىعار ارلاو قدز رغلا_سلجم دصق َ : ًاناصح

 هتيب : ىعارلل لوقي اهمفو « هتديصق دشنأف عقدنا م

 ابالك_ الو تغلب ًابْمَك الف ٌفئرَّطلا
 , راغّصلاو ىزحلا هولعي قدزرفلا سلجم نم فرصنا نأ ىعارلا ثبلي ملو

 مهو « رد رج هللاو انحضف : د ا وهو 2 دجن ى ريمت هتليبق لزانم ىلإ ات هجتاو

 . كامؤش اذه : نولوقي
 ادب ردا ىق ضفئاقنلا رعاش نع ةروص ىطعنل ربحلا اذه ىف انلطأ امنإو

 سانلا هيف قلحتب سلجم هل ناك فيكو :٠ هتنيزو هبايثب لفتحي ناك فيكو
 اق ىلع لدنل ًاضيأو ٠ ليلهللاو حايصلا نيب هرعش ىلإ اوعمتسيل هلوح نم
 لاقيو . دبألا ةحيضف هل نوضرعتي نم خضفي ناك فيكو ءاجملا ىف ريرج
 تناك ٠ افينو نينامث لب لاقيو « ًارعاش نيعبر ,أو ةثالث ءاجملا ىف طقسأ هنإ
 مث اليلق هل تبث نميو + ةيمصملا هماهس لثمب هيبرت نأ نم فعضأ مهساوقأ
 : لوقب هلو : 1؟”ىبمليتلا ألبا نب رمع رحدنا

 ع 2

ِ ريمن نم كنإ
 

 ا ام عئمنو ديرن ام كئارو نم ذخانو اندعوت 5: > أ

 8 نا رمألا ىضقُيو
 م

 مْيَن مارك نيلعلا مان
 مضو هرعش عمج : هسأر افك )١(

 م2 ىلع

 دوهش مهو نونذاتسي الو
 يع مر 200 2
 دوسم  اومغر نإو - ,هديسو

 قو اهدعب أمو ؛434 صو اهدعب امو 85 ص . هفارطأ
 . ةريشعلاو لهألل ماعطلا بلج : ريملا (؟)
 (بتكلا راد ) ىناغأ ريما اذه ىف رظنا (*)
5 . 
 مالس نبأ ألا نب رمش ةمجرت ى رظنا (4)

 قاقتشالاو +7 / ؟ءارعشلاو رعشلاوةقرفتم عضاوم
 نماثلاءزحلا سرهفو *هو / ١ ةنازحلاو ١85 ص
 . اهدعب امو ١١7 ص حشوملاو ىفاغألا نم
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 كلذل ضرعنسو .بلغست رعاش لطخألاب مدطصي سيق نع هعافد هلعج دقو

 هتلك اش ىلع ناك ذإ . هعم كبتشا رعاش مهأ قدز رفلا نأ قحلا فو . ليلق ام

 نينسالظو .ةريثك ضئاقن هعم لدابت دقو « ةيمصملا ءاجهلا لابن ردي فيكف رعي

 ٠ هسفف ىف بضني ال عبنزم فرتغي امهم لكو نالداجتيو نارواحتي ةليوط

 اهل هحرش ىلع نيعتسي هدحي امهضئاقنل ةديبع ىنأ حرش ىلإ عجرري نمو

 نود اهنع ناثدحتي ىلا لئابقلل ًاموي اكرتي مل نيرعاشلا نآل كلذ ٠ برعلا مايأب

 نع ثدحتي قدزرفلاو « سيقو عوبري مايأ ن رع ثدحتي ريرجف . هاركذي نأ

 امهو .لطخألل ًاراصتنا بلغت مايأ نع ًاثيدح كلذ ىلإ فيضيدقو « مينو عشاجم مايأ

 « مالسإلا م نع ًاضيأ تاثدحتي لب ٠ بسحف ةيلهاحجلا مايأ نع ناثدحتي ال

 ىكل كانه ثداوحلا اهمت تعفد ذإ ٠ ناسارخ ىف ٍسيقو مم نيب ناك ام ةصاخو

 دعب كلملا دبعىلع راث نيح ريب زلا نبا ىلاو ىمتلسلا مزاخخ , نب هللا دبعب لكنت

 ناهلس ىلع راث نيح ىلهابلا ماسم نب ةبيتقب كلذ دعب تلكن اك : بعصم لتق
 . كلملا دبع نبإ

 ةيبرعلا ل ائابَملا خيرات ةقيم ةسارد اسرد قدزرفلاو ًاريرج نأ كلذ ىبعمو

 قئاثو 0 2 اهيضئاقت ىف خير راتلا ااه امهلتساو مالسإلاو ةيلهاجلا ىف

 نكت مل اه“أل ٠ ةضيقنلا لمع بعصي كش ريغ نم كلذ ناكو . ةفيرط ةيحي رات

 لئابقلا خيرات سردي رعاشلا نكي ملو « ةسارد اضيأ تناك لب « بسحف ءاجه

 اهوجب. ىلا لئابقلا خيرات ًاضيأ سردي ناك لب ٠ بسحف ابنع ىماحي ناك ىتلا

 . سانلا ىف اهي زاحم رشني ىبح « اهف تمزبملا ىتلا مايألا ىلع فقيل

 «ةيلبقلا تايبصعلا ىلع موقي ناك ضئاقنلا ىف ءاجحلا ساسأ نأ حضاوو

 ىومألا رصعلا ف تطلتخا تايبصعلا هذه نأ _ عضوملا اذه ريغ ىف انب رم دقو

 ثيحب «٠ ةالولاو ءافلحلا حبدم ىف ضوخت نأل ”ةضيقنلا كلذ أيهو « ةسايسلاب

 ام” « ًاحيدم كلذك ىوتحت 7 لب : بسحف ءاجهو ًارخف ىوتحت ال تحبصأ

 2 مالسإلا مهلتسي تاعوضوملا هذه لك ىف رعاشلاو . الزغو ًابيسن ىوتحت

 ليلدلا ضقنو لادخلا ىلع ةديدحلا ىنرعلا لقعلا ةردق مهلتسي اك « هيناعم

 ةضيقنلا تحبصأ هلك كلذبو . ىناعملا ىف ديلوتلا ىلع ًاضيأ هتردقو  ليلدلاب



 "عك

 نيتضيقن دنع فقن نأ ريخلا نم لعلو . ًادقعم اًنينف المع ريرجو قدزرفلا دنع

 هتضشن :٠

 مئار وبلا ىغتبت لوجع نيِنَح  ىقان ةنياملا ءاروزب نحت 0 ةاقولل . كف كك
 رذتعي هأرثو . تانيا موي قم الجو افئاخ مالسإلا رعشتسي اطزغ ى وهو

 هنإو «٠ لوقلا نم رخل اهرعدي و« اقساق ةروضتر ,اعشأ نم هنم رد دق امث

 مئازعلا تادقاع دمعت مل اذإ هلرقت وغلب ذوخأمع تنعاو#

 نكلو مكناعأ قوُدغّتلاب هللا مكذخاؤب اؤي ال) : ىلاعت هلوق ىلإ كلذب ريشي وهو
 : هلوق لثع ثالملا دبع نب ناملس ح دميف ىضعي و (ناميألا متدّنقع امب مداوي

 ,متاوقلا تاربغُملا ْثْيَعو ًالْذَعو  ةمحرو اًرون ضرألا لهأل تلج

 ىفوتو 2 ناملس نود نم ديلولا نب زيزعلا دبعل ةعيبلا جل جا جاجحلا ناكو
 وجهي قدزرفلا ىرنو . قرشملا ىلع هتالو نم ةعم ار نع لكذف « هتفالخ لبق
 ..« هبز نم هنايفطو هيغب ءازج ىل:« « ًايغاب ًايغاط هيف هر را م ءاجه جاجحلا
 باصأ امو نيقراغلا عم قرغف لبج ىلإ ىترا نيح حون نبا هب باصأ امب هباصأف
 .رانلا لهأ نم هلعج ىبح هب لزي لو ليبابأ ريط مهيمرت ذإ ذإ ليفلا بارصأ هب
 لهابلا ملسم نب ةبيتق ىلإ كلذ نم ٠ قدزرفلا جرخو . لامشلاب مهباتك نوقلتي نك
 ىتلا ىه دوس ىبأ نب عيكو ةماعزب اهمت نأب رختفاو « ناسارخب ناملس ىلع هتروثو
 ةروثل ًاضرعتم « ًاريرم ءاجه ريرج اهرعاشو سيقل ليكسي ىشسو . هياعتضق
 هل مامجتيو . ةريزملا ىف نسي لع بانت مايألو هيلع ميم ءاضقو مزاخ نبا
 : لوّديق اهسفن سيق هنأك ريرج

 ةتيقح نيرييب < اينع ةناكا كاراداج : وبلا .
)١( 

 تاوتسلا : اوقلا تاريغملا (؟) اهدلو هنأ با ب ا ماا لع
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 '"' مئاقنلا ديدش ىدهم ةعاطو 2 ةعامج لبح كيفك نم تيقلَأو

 برض ىذلا ناملس فيس مهف ويرش نيكرشم ةبيتق باصأ ىملحتو

 « سيق اياده نم ذخأي امب ًاريرج ريعيو .ردب موي ىف شيرق ىكرشم هب هللا

 ىلع رختفيو . ليلق امع هل ضرعنس امم هدي ىف فيسلا وت ثداح نع رذتعيو

 « بورحلا ىف ةقيرعلا اهداجأو ةيلهاحلا ىف اهمايأو ممتب ًامراع ارخف هبحاص

 مهف (ناتألا ) ةغاّرملا نبا هيمسي مث نمو « ريمحلا اهعرب هتريشع وجبسو

 : لوقيو « بورحو ليخ لهأ الو اناسرف اوسيل

 مهرس 0. و 5 2 5
 مئاتشلل ًاجَرُدَم نيك ىبست بياك ىح ابجع ايف

 مأ نمو اهاسن نم لئلا ف شحتفمي و « ةءاندلاو مؤللاب بيلك فصي ًامئادو '

 نم لوقي اهنفو « هتريشعو اري رج اهب حفّلايو الإ ةمذم كرتي الو : ةصاخ ريرج
 ىنإ مس اىرااسل

5 1 

 : : و .-_- ا 3 < 2ك

 راسل تحضو ام ليللا موجن 2 بّيلك ىنبب مولب ىرت ولو
 هم و >ً و . و ' وو

 راهنلا حضو مهمول سندل راب“ مهمؤلب ىمري ولو

 راجيالإ ةجاح بلطيل 2 بيلك ىنب ززيزع ودغي امو
 >5 7 و

 ٌ افن 1 اهانصحل ىلا هتضيقن هيلع درب لباقملا فصلا َّى ريرج فقوو

 : لوقي . هب رهشا ىذلا هقسفو قدز رفلا نع ثدحتي اطزغ دعب ىضمن

 مهلع ني 3

 (؟مئاوقلا ريصق ٍزاوزوب تءاجو ارجاف قدزرفلا مآ تدلو دقل
 هد 2 : ل 8 : و ا

 مئان ريغ هليل ادرق نمايل ملسم قدزرفلل راج تاك امو

 7 مزاهللا بيد ةلاهنيا مف تشو عفاي تنأ ذم هللا دودح تيت < ع 2 0 .٠ 2
 » سمو مي هلا هس 5 ً 3 0 3 9

 (*!مئاركلا تانصحملا لهاب تسلو ةاييرم لك روخاملا ىف عيخب

 )١( ةيحللا لوصأ : مزاهللا (م)ز هبقل « كلملا دبع نب ناءاس انه ىدهملا .

 . تافيفعلا : تاتصحملا (4 ) . مهتمتأ ةعيشلا بقلي انك ىدهملاب

 . هرصق نع ةيانك « فيفحلا: زاوزولا (؟ )
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 اك :ءاجحلا هنكلو « ةرهاط ةديستناكو : نثعج هتخأب همصتني ىضمو
 هدحب ناكو . معزي امك لصألا لير ضيا رهف 50

 اك كلذ ريرج هل ددري ًامئادو . هظفدحُيو هظيغي ىك + مهب هتادسج رف ءنويق
 مل ًاعشاجم نأ ةضيقنلا هذه ىف امك ددري ناك هنإف اضنأو ؛ هتحخأ ى هفذق ددري

 «هراوج هل اظفحل عوبريل وأ سيقل ًاراج ناك هنأ ولو ٠ هراوج قح ريبزلل ظفحت
 ردم ني هيد لف ىلا ةاكو لذلا نم ًاقاطن هيلاوج نب برضيل كلذ لك

 «ريرج موق نموه امعإ ؟ ايعشاجحم سيل وهف : ىعوب رملا دوس ىلأ نب عيكو هابل

 : هل لوقي "مل نمو

 ٠١ متاهألا هوجو . نع ض كّريَغو ةدهع ةفيلخلل د ةلريشف

 مقافنملا ةئنتفلا رعدص 2 قك عشاجم تواح نيح اعبكو نإف

 (")  مداوقلل عبات ىانذلا نُكْنَرَو اعبات قدزرف اي اهيف تنك دقل

 عشاجمال « نييعوب رد ”ريسلا هموقل اهلعجو : عيكو ةثداحب رخفلا هنم ”لتسا كلذبو
 : ةيلهاخلا ىف اهمايأو ةيسيقلا ةبستق ةليبق ةلهابب رخفي ذخأو . قدزرفلا اهرعاشو
 امو اهتيحيسعب بلغت ًريعو : ةريزخلا ىف بلغت دض اهمايأو سيقب رخفلا مّسعو
 يرعلا» هد حلا نأ امم لبق رمع كاكو# دليلا عل لح نم عفدت

 ىلإ دوعيو . .ًارييعتو اساس : ةيزج هعفدت ام 0 نأالإ ىلأي أري رج نكلو  ةيزجال
 ةصاخمو مع ىلع تاراصتنا نم احلام ددعيو اهددعي « ةيلهاجلا ىف سيق م مايأ
 . مراد ىلع

 ءانثأ ىف كاملا دبع نب ناولس نابحصي قدزرفلاو ريرج ناك ن نأ فداصتو
 ضعبل قسما :مهمقالح زب رمأف : مورلا نم ىرسأب هوءاجو ٠ هل ةتجح
 نييسيقلا ضعب فرعو٠ مورلا ءالؤه سوءر اهب نوبرضي فايسأ هوبحص نم
 « عطقيال اليلك ًافيس هل اوسادف « مهدحأ برضي نأ قدزرفلا ىلإ بلط ديس نأ
 اذه هل رركي ناكف «ريرج اهزهناو . ىورلا ىف ًائيش عنصي مل هب برض املف

 تاشير نم اهفلخ ام قانذلاو ٠ رئاطلا حانج . ممت فارشأ نم : متاهألا )١(
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 م نمو « هنأبنجو هروخ نم روصي 03 هيلع دبرملا لهأ ككحضيل ثداحلا

 : ةفلاسلا هتضيقن ىف قدزرفلا هل لوقي

 مراد لثم ابأ وأ بيلك نع 0 مكل .ةلغاَس فورلا ةيويش

 هه. 35 2 ٠

 : هلوق لثع هيلع دري اري رج ىرنو

 مور
 (١ ع

 رملاظ نبا فيسب برضتلوتبرض  عشاجم فيس َناَوْغَر ىلأ فيسب

 مراص ريغ لحم اولاقو كادي

)2 

 5 ضُْيَبلا نوبرضت الو

 و

 2” زارا سوقفلا تارخأب قيفر

 بلاغ هوبأ هيف رحن موي وهو ؛ رعوص مويب راختفالا ريثك قدزرفلا ناكو

 « نبحلا راعي ةمركملا هذه ريرج هل لّكَِجَف «ةئامعبرأ ليقو ريعب ةئام سانلل

بإلا بيقارع «هدب ق يفادبملا اذه لثميب ناب رضي امنإ وهو هوبأف
 رودص ال ل

 علبسو عزفت لب« فيسلاب برضلا نسحتال "نسي كنإ هل لوقيو . ناسرفلا

 . كتعانص ىهف سوئفلاب كاسمإلا نسحت اعإ اهب قاتم نيف

 هنأب هفصوو قدزرفلا دي 8 قيسلا وق فقي م دير نأ حضاوو

 هب“ ا

 تشعرا.ف مامالا دنعهب تير

 ٍرأْوَصب باذ ا تبر

 رعشاجم ْن يق فيسلا 0

 رصانع نم نيرصنع ىلإ امهب لوحت دقل لبءِبْذثَّلا دح دنع نيق نبا نبق

 ةريثك ةكحضم ًاتايبأ ريخألا فصولا نم جرختساو . قدزرفلا ىلع كاحضإلا

 ديلوتلا ىلع ةردق نم ريرج دنع ىلرعلا لقعلا باصأ ام ىلع ةلالدلا غلبأ لدت

 : : هلوق لثم ف ىرن اه : ىلاعملا ىف

 2 و #ً 2 .
 اودع  كوبأو | نواب اذإ

 - أ ع

 انتر ةالَعلا كئروأف

 ىرملا ملاظ نب ثراحلا وه : ملاظ نبا ع١ )

 . ةيلهاحلا ف سيق ناسرف دحأ

 دوخ :' ضيبلا : بانلا (0)

 عمج « شويحلا تاوصأ : مغاغلا . نيبراحلا
 . ةتسملا ةقئانلا

 . ةمغمغ

(0814 

 تارغلا
60 

 2 فابقلا

 لم لا نابأ

 ى بقثلا ومو ترخ عمج : تارخأ 0

 . سوءرلاةمخض سوئفلا : مزاركلا .سأفلا للعأ

 صلخت ال ىلا تانيجطا : تافرقملا (: )

 . ةبورعلا ف تاليصألا . بارعلا . ابسن

 9 دادحخلا نادتس 5 ةالعلا هر
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 : هلوقو

 " يهادألا لدَجِل وأ ىحاسملا حطفل نيق الد بَقلا ع نباو ُنْيَقلا وه )01( م 2 2 ه م

 : هلوقو

 ديف ال كعاتم حلصأو ُهَراِْكَأ كَدَجل مقرو
 دعفملا قا *ةريكل عسوو ٌمودقلا ندأو َةالَعْلا نأ
 ا د فيك فرعي ريرج ناكو

 ذخأف ( ةهلصض ىف ارصنلا لطخألا ىل ١ همامضنا قدزرفلا نم هظاغ دقو ٠ كاحضإإلا

 2 هلوق لل انع لس لل ف : هرعماس هيلع ةلطفب

04 . 

 : هلوقو

 ُدوهيلا لتعيش تّيسلا مويو ىراصنلا ًمهديع موي كبحي و 6 _ 0 .ٌ
 نيريبكلا نب ب رعاشلا دنع ضئاقنلا ن نأ ىلع ةلالدلا ر يك لديام اذه ىف لعلو

 ةلطاعلا ةعامجلا ةيلست ىلإ ءىش لكزبق اهب دصلقي ناك امنإ قدزرفلاو ريرج
 .ةيلبق بابسأب تأدب دقو . ةفوكلاو ةرصبلا : نيت ريكا :تايدملا ىف تنوكت ىبلا
 تناك ةرظانم ىهو « نيلطاعلا تاقوأ ءلم اهب دارمي ةرظانم ىلإ تروطت اهنكلو
 ةفور عملا ءاحملا لاكشأ نم أ داجالكش لوخأت ملم ن ها 0050 لياهلاب عمطاقت

 « فويسلا ايدي ولا لاكشألا هذه م كاكش تذخأ بم 3 ولو ْ بررعلا كنع

 .تاوخألاو تاي مالاور 0 ءاسننا لق ٌَت ؛ قدزرفلاو رد : ر> ذحأي نوح ةصاخو

 86 سانلا عاتمإ لإ هب 0 8 تخيم أ كن م دَقلا ىبعملاب ع ءاحه دعت ملاح!

 اهب رعاش نومدقتسي ةالولاو ءافلحلا ناك كلذلو . مهغارف 8 تاقوأ علقو ةرصبلا
 نأ دكؤت رابخألا لكو . '''ةيلستلاو وهللا ءاغتبا مهمامأ ادشانتيل «نيزرجملا
 ناعمتج امهف 6 نيضغابتم نيمصاختمال نا ”داوتم نييفاصتم اناك قدز رفلاو أرد رد رج

 . ديقلا ودو . اهنضيرعتو ابتيوست : ىحاسملا حلف ( ١(
 : نت سام( بتكلا راد عبط ) ىاغأ 5 2 مهددا عمج : مهادألا . ةيوسلا :ًاضيالدحلا



 "ها

ةدش امهدحأب تلزن اذإوءاّنيوس قشم د ىلإ هدو اهو * ةالولا ءافلخلا دنع
 

 ةقرازألا برد ري رج بلط اذإف «نوعلا دي ءهلا دمع هعم رخآلا فقو نم هيزجوأ

 هل عفشت هسبحو ىرسقلا ادلاخ قدزرفلا اجه اذإو 1 ا 3

 هبلق هل نيلي هلعل « همحرتسيو هفطعتسي هب لازي ام امو تع ١" هدنع ريرج

 : هلوق لثع اا لل ,دقلا ىلي نيح هأارثو . (؟ هقلطيو

5-4 

 49 تّلعت سان نم لمح تاذالو ةرخ قدزرفلا دعب تلمح الو

 13 وو 2

 تلر ةريشملاب امري لثتتا اذإ: ألا قالو دخلا دفاولا وه
 هر

 ى رعشلاب ةينف ةرظانم ةلأسمتناك امنإ داح ءاجه ةلأسم ةلأسملا نكت ملف

 ةفاحصلا باعصأ انرصع ىف رظانتي ناك ام وحن ىلع : رئاشعلاو نااق تايبصع

 وداد كلذ ءانثأ ىف مل لظنو . نيمجاهم نيعفادم ةيسايسلا مهتارآ ىف ف ةيبرحلا

 ةرصبلا لهأ ةجاحل ةيبلت تأشن قدز رفلاو ريرج ضئاقن نأ انمدق امم حضاوو

 ام لك مل اققح نأ نارعاشلا ثبلي ملو انا لت مهغارف دسي ام ىلإ

 ةديدحلا ضئاقنلا هذه ىلإ ميدقلا ءاجحلا نفب الوحت ذإ « كلذ نم نوغبي 7

 ق ديلوتلاو لادحلا ىلع ةنيدجلا ىنرعلا لقعلا ةردقب اهف اءاضتسا ىب

 لذ ةركف وأ نايق قدزرفلا نأ ةركفك امهدنع ةركف ىأ ىلإ مجيراو . 237

 « ةريثك روص ىف اهدنع فقي ىلا ةركفلا ضرعي امهنم الك ىرّتسف بيلك ى ىب

 قبس ول نأ دب رب اما يععو عرفيو طبنتسي لازي امو اهبف دوي لازي اماذإ

 ءازإب تقي هارسفهيصخ لعامل اهب دري ةضيقن ىأ ىف و رظناو . ةيقب مف

 ىف ةموصخلاو دآدّللا لهأ نم ريزرالاتتلا دم هيلع دريو هبحاص هلاق تيب لك

 هبحاص اهبلع دمتعا ةركف لك لطبي نأ ًادهاج- لواحن وهف « ةيديقعلا لئاسملا

 قدزرفلاو ريرج ضئاقن نأ ىرن انك "مث نمو . ًاضقن اهضقني نأو هئاجه ىف

 روصعلا ىف تامدقم اهقبس « ةفصلا هذهب فصتي نف لكك ىهو « ديدج نف

 )١( ترهطت : تلمت (4) .؟8/14 (ىساس ) فاغأ .
. 

 ترثع : تلز .فعضلاو داسفلا :ىأثلا (ه ) . ؛؟لو فاغأ ئ)

 . 1١9/8 ص ناويدلا (7)
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 :ةدقعم ةروص ىهو « ةديدج ةروص ىف نيرعاشلا دنع توتسا اهكلو : ةفلاسلا
 . ابملاثمو اهرخافم ةساردو لئابقلل ثيدحلاو ميدقلا خيراتلا ةسارد ىلع تدمتعا ذإ
 ىلع ةردق نم رصعلا ىف عاش امو مالسإلا حور ءاحيتسا ىلع تدمتعا اك
 : ميدقلا ءاجخا ىف ةعئاش نكت مل ةرهاظ اهبف رهظت تدذحأو « راوحلاو لادجلا
 م ديرملا ُْق نيعمتسملا هدفت ىح . هتليبقو وجهملا ىلع ريدانتلا ةرهاظ ىعو

 . قيفصتلاو ريفصلاو حايصلاو ليلهتلا نمو ةيلستلا نم كوديرد مب مدع ىبحو
 : هراثأ الإ همصخ ىف كحضلا ريثي ًائيش نيرعاشلا نم لك كري مل مث نو
 . ريرج ىف قدزرفلا لوقي نأك
 0 ص و ُُضس نا

 رادلا ءارو نم ُمَّبْنَي بلكلاك ١ ٌهَميِرَح طوحي الو ديعولا ىداهي .

 ' ٍرانوألا 2 مهنيعأ مانتو ١ مهرامح قاهث ىلإ نوظقيتسي
 لحل

 : لوقي وأ

 عجار هللا ىلإ ىلإ انئباسحاب هفد اماعل اياسحا لدعتا و 1 1 3 م2 - ع 8

 : هلوق لثمي هاقلي ريرج ناكو

 ميرم اي ةمالس لوطب ٌرِشْبَأ عبري لتقيم نا قدزرفلا معز ملال ُُض هام مي سو 7 - 0 ست ىلا 3 .٠
 2 هلوقو

 لاجرلاب ٌقدزرف اي متسلف ارطعو ةرَمْجِيو الحك اذخ 5 ه6 3 :
 هاجه ناك مث نمو . ًاحضاو ًاقوفت بناخلا اذه ىف قدزرفلا ىلع قوفتي وهو

 , ةياكن دشأو ةزارم رثكأ

 اهماحمو سيق رعاش ريرجم مدطصيل بلغت رعاش ”لطخألا فو رظلا تقاسو

 ىلا بورا ىف ًاسيق ىجاهي  انمدق 15 لطخألا ناكو . امنع لضانملا

 )١( رأثلا وهو ردو عمج : راتوألا .



 ؟ةهع

 نو دري اهؤفارعش ناكو ؟هةنس .اعهار جرم ةعقوم ذنم هتليبق نيبو ا تنغت

 . ةعذقملا هحاقأب مهمحس محم يق ( هياع

 مدطصاف . ناورم نب رشب ةبالو ىف قارعلاب ملي نأ ريداقملا تعاشو

 ىعيبطو '١' هيلع قدزرفلا لضف ذإ هظفحأ هنإ ةاررلا لوقيو « ريري كانه
 ملف + هيلع بللجُي لب سيق رعاش دض هلزاحنيو قدز رفلا لطخألا لضني نأ
 ةفينعلا ةءوصخلا هؤشنم ناك امنإ « وه ثيح نم ىفنلا م كلا ليضفتلا أشنم نكي

 نافلخي امه اذإو : نيرعاشلا نيب ءاجحلا راطتسا ام ار قو بلغت نيب

 #7 ةنس ذنم اهنامظني الظ دقو . '"'مامت وبأ 0 نم ةريبك ةفئالع

 رعشلا لوحف قدز رفلاو ريرج عم دعني وهو . 47 ةنس ىلاوح لطخألا فوت نأ ىلإ
 « هوجه "ن٠ ردق نم اوعضوف اوجه نيذلاو ٠ د

 مهومحفأف : مولع اودرف موق مهاجنهو ءاوحدم "نسم ردق 0 اوعفرف اوحدمو
 نم ضعب نع اوتكسو : مل ضرعتلا ةفاخم مهاجه "نسم ضلع مهلع تكسو

 (؟”«لطخألاو قدز رفلاو ري رج . نويمالسإ رهو « مهملع درلا نعم هسفنأب "ةبغر مهاجه
 ةمسجم اهدجن قدزرفلاو ريرج ضئاقن ىف اهانظحال ىلا رهاوظلا عيمجو

 ةيلهاحلا ىف لئابقلا خيراتب نايلي ًاعيمج امهف «لطخألاو ريرج ضئاقن ىف
 فقتل بلغت فورظلا تقاس دقو . ةسايسلاب تايبصعلا ناطلخي امهو . مالسإلاو

 ذوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع . سيق دض ةيمأ تب فوفص ىف
 مهناسلو ةيواعم رصع ذنم ةيمأ ىبب رعاش نوكيل ىبلغتلا لطخألا تقاس انك

 لطخألل« نيطقلا فخ »ةديصق تناك امبرو . قارعلاو ةريزحلا ىف قطانلا

 « هتبحأ قارفل هنزح فصوو بيسنلاب اهلهمسي هارذو: ريرج جب ةضئاعل د ل

 رمحلا فصيو « ىشتنملا ناركسلاب هسفن هدبشيل ىح .اهّنلوم هفرط مهعبُمتي وهو

 ميرحتل « هب ناّملي "قدزرفلا الو ريرج 5 عوضوم وهو « ًاريصق اًفصو
 هرعش ىف عوضوملا اذهب درفناف ء اينارصن لطخألا ناكو : رمخلل مالسإلا

 ضئاقن ضم, ىلع ةطوطخملا هذه تلمتشا 2 ىاغأو وق طك سام نبا 13
 نم جرختسي نأ نكمملا نمم « نيرعاشلا 200. مالا ص قدزرفلاو ريرج ضئاقنو ؟
 . امل ىرخأ ضئاقن امهيفاويد 202 تو ريب ىف ضنئاقنلا هذه فاخاص رعن (؟)

 . م28[: نييبتلاو نايبلا غم ) دقو « ةناتسآلا ى ةطوطخم نع +١9 ةنس
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 بابشلا ىلع نملابقإو : ءاسنلا قالخأل ًاريوصت هيلإ اًفيضمو فصولا اذه ىف ًاريهز
 ثيح نم هحدف .كلملا دبعحيدم ىلإ كلذ نم جرخو . خويشلا نع نهفارصناو

 رثأتي ة ةروص ىهو . تارفلاب دوحلا اذه ىف هل ًاهشمو 2 هدوجب ًاهونم « ةفيلخ وه

 لّصفيف ىضميو . هتقلعم ىف رفنملا نب نامعنلل ةغبانلا ةروصب ًاحضاو ًارثأت اهف
 . هموصخم رفظلاو شويحلا ةدايق ىف هتراهمو ريبزلا نب , بعصمل هيرح نع ثيدحلا

 اهسأبو قوقحلا نع اهتيامحو اهنفنأو قيرعلا اهفرشب اهونم ةيومألا هترسأ حدعو
 هلاضنو ةيمأ ىبب فوفص 6 هفوقوب ديشيو 3 اهيالصو اهملحو اهسارم ةوقو

 . سيق معز ثراح ا 2 رتفز ىلع لمحي و ؛ مل هتليبق رصنب ديشي انك ء مءادعأ

 : لوقي - 2 هظفحم ”نأ ىغبي هنأكو : كلملا دبع ةعاط ف لخد دقناكو

 م مكيف ١ نتيبي الف كل حصان ف 10
 مريد : ةريرخلاب امببورح ىف سيق ىلع بلغت تاراصتنا ىلإ درطتسي و

 اهنأ انب ره لقو ا ةيمأ ىب ةعاط رمق تلخد م تاراصتنالا هذه الول هنأ ش

 هاا نب ريع ل اهف لتق ىلا كاّنشتحلا ا دعي بلغتب كيت

 لتلا دير 0 ل 0 1

 : هلوق لثمب ًاديدش ًاءاذقإ اهئاجه ىف عذقأف «٠ بيلك هتريشعو ريرج ىلإ
 ''0كدض الو داريإ طرافتلا دنع مهل سيلف عوبري نب ُبْيَلك امأ
 اورعش م ءايمع ف 3 بيعت مهو مهرمأ وال يضع مدو نوفلخم

 ىء 2
5 

 56 مهيف ىراد نم كفني امف ضايجلا راقعاب نومطلم
 رضم امن تبس ةشحاف لكو ةيزخم لك مهيلإ تبانأ موق (؟)و مغ ه تو 2 عع

0) 

 ُرَجَه مهتاَءْوَس تّتَدحوأ َناَرْجَن تغلب دق نوجاده تاتايِعلا ىلع (#6)ور ٍِ 2

 . اهفرشو اهنزعل « رابآلا نم ءاقتسالل مدقتلا : طرافتلا )١(
 تعانتو تعجر : تبانأ (: ) .هنع رودصلا : ردصلاو . ءاملا دور و : داريإلاو
 ع رامحلا وهو ريع ميج + تاراعلا 8 . مهب ابعي الو نوراشتسيإل مهنأ ديري )0(

 . ليغ باصصأ ال رمح بامأ مهنلب يبس 02 ىف نوزوكي ثيح نومطْللاب مهنإ ِلوقي (؟)

 5 وطخلا براقت : جدملا قدز رفلا ةرعشع مراد مهمطفت « ضايحلا تارعؤم



 هه

 هذه ىلعو .ًاديدش ًاعاذقإ هيف عدني ًافينع ءاجه ريرج ءاجه ىف ذخأيو

 ام لكب اهل ًايمار .هتريشع مذي ريرحل هضئاقن ىف لطخألا لازي ال ةلكاشلا

 بلغت عقاوم نع اهبف ثدلحتي وهو « ماندو ةسكلاو لذلا لابن نم عيطتسي

 كلذ لإ ىلإ مضي امأ ًاريثكو « تاراصتنالا ضعب ضعب نمت فّقح امو مالسإلا ى سيق عم

 غلبي ىح : مراد هتريشعو قدز رفلل اراصتنا مضي انك ةيلهاحللا ىف اهمايأب ًارخف

 «.نارع ةاعجخ زم كيري اما لك ير نب
 ىزاحم هنيع تحت عضيف 2 حراخلا ر ةصلاك هيلع ضقني ريرج ناكو

 هيف اهب لّدكن ىذلا نيسكام موي ىف ءاوس سيق عم اهب ورح ىف اهمتازهو بلغت

 قوأ ثيراحلا نبرفز هيف اهب لكن ىذلا لئيدحدكلا موي وأ بابا نب ريمع

 كلذ ىلإ اًماض : عيت فاّححلا هيف اهب لكن ىذلا رششسبلا موي

 « مالسإلا لبق بلغت مئازه ىف اججلمو ةياهاحلا ىف عوبري : هتليبق ةااعا

 : ةفلاسلا هتضيقن هيلع دري هلوق لثم ًافينع ًاراختفا هيلع ار
21١) 

 ردك اهوُفَص طلاخي مل ةموح نم ةَعَرْتم دجملا ضايح اًنيبتجا نحن

 اورختفا اذإ الك مهل لاقي الو
 (؟)ل رس

 32 2 “و

 مهسراوف عوبري لوأ ٍزخي مل مر ه | ْى

 انسراوف ىَدهَب ىذب نوفرعت له

 مهّطراف لضذ بلغت ودب تباخ
 اونعظ نإ ءايمعلا ىلع نونعاظلا

 مالجوإ دازلا ثيبخ نولك آلا

 ةبضخم قحلاو مكتيأر ىفإ
 ادبأ بأ كرت نا انلق 3: اف تناك

 اا مسا: ةيوحلا 10

 هيفو بلغت ىلع عوب ريل موي :ىدس وذ (؟١)

 . ةريبه نب ليذهلا اهسراف ترسأ

 اهل المن لبإلا لبق مدقتي ىذلا : طرافلا 0

 . ضوح ا

 رستغم مموقلاىديأبلّْيَدهلا موي

 5 0 دجملا نإ مراكملا 5

 ل بيغلا ٍرهظَب نولئاسلاو
 (5)ر مس 0.

 رمخلا مهاراو اذإ ن 8 نولزانلاو

20 

 قررا فاححلا 1 نا ثوزخت ٠

 0 الو ْسَع اهدعب بلغت نم

 ْ ''اورِشُن دق تاومألا ىرأ تلقف مهنم

 مهنأ ديري (4 ر

 . سانلا رابخأن ع نولي مهو ءىش ىف ولأي ال
 نبخلا 283
 ًارارف هب نولزني

 ارب و انيص + امرعت 40 وح

 مهف «أريدت الإ رمألا نوفرعيال

 مهنإ لوقي ©« رشمملا عضوم ا :

 . مهمزلتىلا قوقحل اون افيضلا نم



 "هك

 هنأب ريخآألا تيبلا ف هبقل دقو ”ىبعم ىبعم هيئاعم ىلع و هنأ حضاوو
 وهو ماد بناخلا اذه نم هيلع طقس ناكو ء« قارصن هنأ ىلإ ةراشإ ريرنخ
 َ لوقيف : ةضيقنلا هذه سفن ف ىصع

 مهاذأ الص اذإ نوكي سْجر
 اهيعاسم ْتْدَع نإ بلغتل امو

 هتوهش ريزنخلا ىلإ نيكحاضلا
 ”مَريَْمريزنخلا ىلع نيع رقما
 اوثكتناف قحلا نيدبلوسرلا ءاج

 روسلا ام .ةيرببال سيقاونلا  #8 07ور ١(١(

 رمق الو نا الو ٌءىبضي مجن
 ٠ رم

 اورشُك اذإ اهاوفأ كلت تّحبق اي 2( 8
 م

0 

( 

 اورّسيذإ موقلا سئبو ٌروزجلا سكب
 اورفك نأ هللا لوسر ريضي لهو

 ءاياوج هل عطتسسي ملوءرس يا ههشو كلذ لوقي هععم اذإ ل اطخألا ناكو
 هتراهمب ًاضيأ هيلع نيعأو . هرفكب هيلع تن أ ىنإ لوقي ريرج ناك مث نمو
 : ةينأث ةضيقن ىف هلوق ًاعيمج نيبناحلا عمجم اميو ؛ همصخ ىلع ريدنتلا ف

 املك بلغت هوجو هلإلا حبق
- 

2 
 دمحم اويذكو ئزرلصلا اودبع

 ا
 درو 1 ل

 7 عم ىلغت 9 1و
 هم روع هع

 )١( ميركلا نآرتنا روس ديري .
  5ريزنملا ىلإ اورظن اذإ 0 ةيريا0

 ار 1 2

 روزحلا ىلع حا ادقلاب بعللا : رسيملا 0
 لوقي . ةقان _ ريعب نم هنوحبذي ام وهو
 ىلع نورماقيو نورسمد كلذلو ىراصن مهنإ
 . ريزحلا

- 
 ص” م.

 ا” ةيدلصإ ورك جيجحلا حبش

 الاك يمر اوبذكو ليئربجبو
 الاؤسو ةرايحلا] نينتادلاو

 )30 ع ل سا همه ار
 لثكو هتسا كح

 الاقثم هر 1 لضافتلا موي
 "7 هيدا مارحل 00 ىرتو

 وع

 :م مركأ جنزلاف
 : لالهإلا . ءاعدلاب هيدي عفر : حبش (:0
 . توصلا عفر

 . لئاسو ريجأ نيب مهنإ لوقي ( )
 اذإ مالظلا ف ى نوحبني اوناك : عت 0 3

 5 نودنسيف 2 ىلا بالك مهيلع درتل اوليخ

 . ةفايضلاو ماعطلا وهو ىرقلا
 . نأضلا دالوأ : لاخرلا (7)

 الاوخأ مهنم َ



 ١ ؟ها/

 : ةثلاث ةضيقن ىف لوقيو

 انيف ةوبنلاو ةفالخلا ل اعجج  ابلغت مراكملا مرح ىذلا نإ
 ١ > ع ض ره ًَء مياعو

 انيباك بأ نم بلغت رزخاي 2 مكل لهف كولملا وبأو ىلأ رضم
 انيطق ىلإ مكقاس تكش ول ةفيلخ قشمد ىف ىمع نبا اذه 0( ل هه ٍِء > 90 وى طاع 2

 ؟ ىصوت الأ هل ليقف « توملا لطخألا رضح ىبح نادجاهني الاز امو

 : اوت لاقف

 لكل

( 

 0( . ٍء ا 5 م

 اهرايعأو ريرج ماي تامملا - دنع قدزرفلا ىصوأ
 فو

 تيبلا اذه نزو نم ًافينع ءاجه هيف ظن ىح «ريرج كلذب عمسي دكي مو

 : هيف لوقي هتيفاقو
ْ - 6 0 2 8 4( 

 اهراوز مالا حبصاف كلام وبأ روبقلا رازو

 هل دهش دقو.ءاجحلا ىف ًاعيمج هيمصخ ىلع قوفتي ناك ًاريرج نأ قحلاو
 03 2 هه 5 2: يت .

 ريس نم وأ اًريرج نإ» : ةاورلا ىورَسي اهف قدزرفلل لاق ذإ « كلذب لطخألا
 : تلق « هنم ىجلهأ لاق ادحأ نأ ملعأ ام تيب انأ تلق : هنود ملام رعشلا

 ْ و 2 7 ران مدرع. نقر ضيف هدا و مخ بو

 رانلا ىلع ىلوب مهمأل اولاق مهبلك فايضالا حبنتسا اذإ موق

 5 وه لاقو 2 رعشلا لهأ ”ءايكح الإ هوردا ملف

 00007 2 ٍِ 7 2 ١
 هجسإ كح ىرفقلل حبنت اذإ يىلغتلاو

 ءالؤه ةايحب 7 نأ ريحلا نم لعلو . «2*”هوور الإ املاثمأ الو "ةاقس قبت ملف

 ىف هيزريمو رصعلا اذه لوحف داقنلاو ةاورلا مهدع ذإ مهراعشأو ةثالثلا ءارعشلا

 الاثمألا لتتم

 راملا وهو ريع خمج : رايعأ (7) ١ ىنكي « نيعلا رغؤم ىف قيض :.رزخلا )١(
 . لطخألا ةينك : كلام وبأ (4 ) , ٠ مولا نع ريرج هب
 . ؟ماهر/ع فاغأ (ه) . ديبعلاو مدخلا : انه نيلعقلا (؟)
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 (١) لطخألا

 ةيبرعلا لئابقلا ىدحإ ىهو « بلغت ةليبق نم لطخألا نأ انمداق ام حضاو

 + ةريرطلاا قف لورق تناكو +: ةقيبو تا ةعومع  نوكت فناك ىلا ةريبكلا
 ناجيب رذأ ىلإ ًاقرشو «ماشلا ىلإ ًابرغي ةريحلا ىلإ ًابونج اهرئاشع ضعب دعو
 هد عم ىرخأو . لهلهملا اههف ىلتج ركب اهتخأ عم بورح ًاميدق ال ناكو

 بحاص دنهنب ورمعل موثلك نبورمع اهرعاشو اهسراف لمَن ةصقو « ةريحلا ءارمأو
 : ةبقاعيلا بهذم ىلع ةينارصنلا ةيلهاحلا ىف اهروهمج قنتعا دقو . ةروهشم ةريخلا
 ترطضا ام ناعرسو : مورلاو سرفلا غمرمألا لوأ ىف تنحل حوتفلا تحتف 0
 تثاغتساو ٠ باطخلا نب رمع دهعل ةيمالسإلا ةفالحلا ةعاط ىف لوخدلا ىلإ
 ةقوسأ ةقدصلا ىدؤت نأ اهنم ”لبسقو ء اهلع اهعضوف «٠ ةيزحلا اهلع عضي نأ
 . ةينارصن تلظ امرتك نكلو « مالسإلا ىف اهنم ةفئاط تلخدو . برعلا ةيقبب

 نم عمليو ٠ نيفصس ىلع عم هبورح ف ةيواعم نيعي ابنا اقيرفأ رت
 ناكو « مالسإلا قنتعا « ديجم رعاش وهو « للي عج نب بعك مسا مب

 "ا ةيوصع لع زاب شيج ىف ةنسلالا دحأ

 نيينايفس نم « نيرمألا لبح ىف بطحست 7 نيفص دعب بلغت تضم دقو

 لطخألاو

 عم اههزانم ىلإ تحزن انمدق امك ةيسيق لئابق نإف « نييناورمو

 ىاغأ لطخألا ةمجرت ىف رظنا )١( رشن هناويدو ”ريرج ضنئاقن هراعشأ
 ريرجةمج رت كلذكو ؟8/١٠8 ( بتكلا راد )
 رشبلا مويو فاححلا ربخ قو اهدعب امو 5/8

 ءارعشلاو رعشلا
 قو اهدعب امو 0 ١ ص مالس نباو ؛ةء[١
 حشوملاو 5٠١/١ بدألا ةنازخو ةقرفت» عضاوم
 بألا باتكو 7مم ص قاقتشالاو ١5١ ص
 لطخألاو آ.ع 0طفصتمع عم 0متقمك : سنامال
 ىف رظناو ىزاغ قطصم ديسلا ةيمأ ىبب رعاش

 عجارو .٠ اهدعب امو اوم

 . ىلاحلاص

 نيفص ةعقاو نيفصب بعكر اعشأقف رظنا 0

 . ةقرفتم عضاوم قو 265 ص محازم نب رصنل

 (نيرهفلا :نلظنا) ةقلتتع عضاوم ىو اهدي امو
 7 7” ” ص ءارعشلا جعمو < ءارعشلاور عشلاو

 : ىناغألاو ىربطلاىسرهف عجأر و4 هال[ و ةنازحلاو
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 ريبزلا نبا تعباب نأ ةبواعم نب ديزي ةافو ءاعب ثبات مو 2 ةيداصتقالا اهدراوم

 امهب مدقتت دكت حلو . ةيسايسلا» ةيداصتقالا 0 حلاصم تمدطصاف :

 « امهنيب عقاوملا تمدتحاو : امهفويس ًالّثم ىبح « ريبزلا نبا ةنتف ءانثأ ىف 0

 ىف ىزاغملا نع ناتليبقلا تّقاكت و كلملا دبع ةعاط ىف 0 نأ ىلإ

 . ةريزحلا

 عرفلا اذه نم ةريشع ىو ركب نب مج وع ا عرف فو ةليبقلا هذه ىفو

 ؛ ةرجهلا ٠١ ةئس ىلاوح ةريحلا ةيداب ىف ؟ نطحألا هلو نك اودفلا "قب ىنشت
 لظو ءانينارصن شن 5 نمو .دايإ ةليبق نم ىهو « ةينارصن هيبأ لثم همأ تناكو

 راجسشلا ركب ناك هنأ نايخأ نو مالسإلا ىق لخدي ملف « هنيد ىلع هتايح

 هيبأ جوزتو . ريغصلا رامحلا لبودلاو « البد هتبقاف هيبأ جوز عم هابص ىف

 «ةقيقرت ناك هتينارصن نأ ىلع لدي ةيحيسملا ةديقعلا كلذب ًافلاذع همأ“ ريغ ةأرماب
 « ىرخأي جوزتيو : هتجوز قلطي هارذ اننإف . هنبا ةينارصن تناك كلذكو

 اهب نريقاو : ةركبم رعشلا ةبهوم هيف تظقيتسا دقو . نايقلارود ىلع ددرتي هارن انك

 رعاش هبقل وأ هوبقل كلذلو : سانلا ءاجه نم رثكُي ناكف « ديدش ”هنفلس

 نأكو ٠ ثايغف همسا امأ . هيفسلا هانعمو "لطخألا لئيءدج نب بعك هتريشع

 . هئانيأ ربكأ وهو كلام ىبأب ىكي

 تإف «ةصرفلا هيتاوتو امثزئاوج لانيل ٠ ديزي هنياو ةيواعع لاصتالا لواحنو

 ىومألا مكحلا نب نب نمحرأا دبع ىجاهي ناك تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع

 لزغت ذإ ةيواعم تنب ةلمر نط ضرعت نمم ناكو . ةيمأ ىنب ءاسنل ضرعتي و

 ؛ ماي لا ءاجهلل ًاحالس لزغلا ذختا نم لوأ ناك كلذب و : ًاشحفم الزغ اب

 . نيفص ىف لع مهفوقو لَم ةيمأ ىبل ' نيبضاقم اوناك راصنألا نأ فو ردمو

 ديري لاقف : ناسح ف هالعتساف هيلع دري نأ هسفن ةيواعم نب ديزي لواحو

 كارس 0 ىلإ كن ى'فارأ :١ لاقف : د و ىع هيج : يد نب بعكل

 0 ملسو هي لع هللا ىلص هللا لوسر اورصن ًاموقوجهأ ال :ناعيإلا دعب

 2.0 ًالطخألا ىبعي وول نال هناسل نأك « ىنارصن انه مالغ ىلع

 00 0 عنصأ فيك هل لاقف : مهجها : هل لاقف . هيلع مدقف « ديزي
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 « ىتمذو نينمملا ريمأ ةمذ كل : ديزي لاقف« ىسفن ىلع مهفاخأ ؟ مالسإلا ىف
 : اهف لوقي ىلا هتديصق مهناجه ىف مظنف

 ع ِ 2 و يل ى '
 راصنالا مئامع تحن موللاو العلاو مراكملاب شيرف تيبهد

 هبورح ىف ةيواعم اوبح نمم ناكو « ىراصنألا ريشب نب نامعنلا ا
 :هموقل لطخألا ءاجههل وكشي هيلإ ءاجف « همركأو تايالولا ه"الوو ىل

 ثاغتبساف « لطخألا ملعو . كل كلذ ةيواعم لاقف ”هناسل لاق ؟كتجاح ام لاَقف
 « ىبع "در ذإ« ىبمذو كتمذ هل كلفح ىلإ : هل لاقو « هيبأ ىلع لخدف «ديزيب

 لطخألا ىلع نامعنلا درو . ديزي ةمذ ىلإ ليبس ال : نامعنلل. ةيواعم لاقف
 بحسنا لطخألا نأكو ء« امهئيِب رطتسي مل ءاجحلا نكلو - انفاسأ انك
 ىبب رعاش لطخألا حبصي خيراتلا اذه ذنمو . هسفن ىلع ًافوخ ًاعيرس ةكرعملا نم
 حيدم هناويد ق سيلو . هيلع نوقدغَي مورا مهحدمبي م شيعي وهف ٠ ةيمأ

 ىور هيلامأ ىف ىضترملا نإف « ناويدلا نم طقس هل هحيدم نأ رهظيو : ةيواعمل

 : 2" نيتيبلا نيذه هيف هل
 ("درصم ليلق نم الإ قبي ملف ىنغلا عطقناو زهلا تام تع اذإ 2. - 2 3

 (”ددجم يفلخب ايندلاو نيدلا نم اوكسمأو نيبغارلا فكأ تدرو 6 0 2 2 عا8ه هو

 دئاصق ىف سنو «دلاخ هنبالو هللا دبع هيخأو ديزيل ةفلتحم حئادم هناويد قو 0 ع . .

 ةيواعم راصتناب هوني نأ ىسنيال ذإ « ةيمأ ىبل ةيسايسلا ةوعدلا نم ًابرض نيلوأل
 : هلوق ةلكاش ىلع « ةفالخلل مهيب راتخا هللا نأو نوط ف

 وارسل ب ما 90 4
 دكن لماخ مهاوي موق دحو مهلضف هللاو مدودج تمث

 ددم مهر نم اوعد ذإ  مهدمأ ةعشاخ هامل نيفِص مويو ب : 2 00000

 ددعلاو باسحألا تدع اذإ تيب مهناوي ال تيب لهأ منو

 لاقيو « ةقانلا فالخأ دحاو : فلخلا (8) 2 . +4/ (ىبلحلا ةعبط ) ىضترملا ىلامأ )١(
 . اهنبل بهذ اذإ اهفالخأ تددجت . للقم : درصم (؟)
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 ا 2 اليوط :قشعلب :ميقي ن 5 مل هنأ رهظيو

 انذأ ةلالدلا ربيكأ كلذ ىلع ل « ةريزحلا ىف هموق لزانم ىلإ دوعي ام ناعرسو

 'فوفص ىف ًافقاو سيقو بلغت نيب كراعملا اف .تمدتحا ىلا ةرتفلا ىف هدجن

 0 ءارغش نم ضريكو قعِصنلا باو ىبراح ا رانفّصلا نب باو يعارلا مع لضاني هر

 اميب . مكحلا نب ناورم تعياب 0 ىلعو ماشلا ىف ةينعلا لئابقلا نأ انب رمو

 مدطصا ام ناعرسو « ريبزلا- نبا عم اهاوه ناك ذإ ةيسيقلا لئابقلا هيلع تزشتن

 تناكو . ًامساح ًاراصتنا !هتاوخأو تل . طهار جرم ةعقوم ىف نافرطلا

 دبع هنبال مث ناورمل اهءالو نلعت تضمو « ةعقوملا كلت ىف اهتناعأ دق بلغت

 كراعم ةلسلس امهنيب تبشنف « ةريزحلا ىف سيق اهب شرحتت تذخأو « كلملا
 ةنسأ تعرشأ ام وحن ىلع ءارعشلا ةنسلأ اهيف تع ٍرششأأو . برحلا سيطو اهف ىبمتح
 ف انفلسأ اموحت ىلع بلغت ف عرش" ناسل مهأ لطخألا ناكو « ناعجشلا

 نمأيل « سيق ءامعز نم هريغو ثراحلا نب رّفز لزنتسي كلملا دبع لاز امو

 بورحلا أدبّف ءهتعاط ىف نولخديو نونع'ذُيو .ريبزلا نب بعصم ىلإ هقيرط

 قشمد ىلإ كلملا دبع دوعيو . مالس ةريف امهب رمتو « بلغتو سيق نيب ةبشانلا
 قشمد ىلإ امهءامعز مدقتسيف ؛نيتئفلا نيب حلصي نأ 7 ةنسىف لواحيو ؛ ًارفلغم

 ىلع لخدي ذإ ٠١ ماصتخالا اذه ىف لطخألا مس ١ عمليو « هدنع نومصتخيو

 :دشتنلا وم انلا فا ناورم نب كلملا دبع

 رماعو مْيَلُس نم تبيصأ َلْثَّقِب ٌرئاث وه له فاحجلا لئاس الأ

 رخاوزلا تايماط ٌروحب كيلع قيلتف ف كيلع طين نإ فاحجأ
 ا كرع

 « ةريزحلا ىف هموقىلإ وت بهذو ًابضغ هنقر طم رجسي فاححلا بوو

 نم ربو « ةميظع ةلتقم اهنف لتقف اليل بلغت ىلع م راغأو مهماسرف عمجف

 ةكرعملا كلت ىمستو . اهلتق لماح ريغ تناك نمو .الماح تناك نم ءاسنلا

 عقوو « لطخألل نبا اهيف لتق دقو . هراوحجي تعقو لبج مساب « رشبلا »ةكرعم
 برهو . هوقلطأف «دبع هنإ مل لاق ذإ هورسأ نم لّذَض هنأ ريغ « ًاريسأ .هسفن وه



 ضخ

 +نمأو كمل ديع ب ضغ نكس نأ ىلإ ؛ مورلا ىلإ ةعقولا كلت دعب فاححلا

 هذه ير لطخألا ىرنو . ءامد نم كفس انعتالامحلاى دؤب نأ ىلع داعف

 مل نإ« مهع بلغت فارصناب ةنمأ ىب ددبم هارمل ىح )2 ًاديدش اروضت ةعقولا

 : لوقي ٠ مهرأتب م اوذحأي

 لوعملاو ىكتشملا اهنم هللا ىلإ ةعقو رشبلاب فديسلا عقوأ دقل 2ع ا و ل
 لصوي لازي ال فيعض لّبَحِح ةمذ لاب ام ناورم ىب لئاسف . 5 ع 5 9 . .٠

 ('1لَحْرَمو ٌدارتسم شيرقنع نكي اهكلمب شيرق اهريغت الإف مش هم يع هرم 5 5 5 1 2 0. 3 .
 دوعيو . نيتئفلا نيب حلصلا مكحتيو قستفلا مرسي نأ ك كلملا دبع عاطتساو

 نم محلا لعرتنألا هرعاش حبصي حبصي د ذإءاًميلع الزنم هلم ”لحبو هباحر مِإ لطخألا

 زردحو زخ حج هيلعو » هيدي نيب مر ناك هنإ ةاورلا لوقيو « هتينارصن 0

 3 ل . بهذ بيالص اهنف ٠ بهذ ةلساس هقنع ق عزحخ

 رعاشلا ةلزنم هنم لزن دقف ءلطخألل ىهذلا رصعلا دعي كلملا دبع رشصعو
 نيب نلعب نم رمأو < ءارعشلا نم هي طاقم عيمج ىلع هرثآو « ةلودلل ىعرلا
 رابخأ ىناغألا قو ٠ نيئمؤملا ريمأ رعاشو ةيمأ ىنب رعاش هنأ سانلا
 رخفلاب *ىلتمت كاذنيح كلملا دبعل لطخألا حئادم ىرذو . كلذ روصت ةريثك
 «نييومألل ةيسايسلا ةوعدلاب *ىتمت اك . ةيمأ ىبل تامدخ نم اومدق امو هموقب
 مهرعاشو سُئيَتق نم لاني اك. نييريبزلا لاثمأ مهموصخ نم اهيف لاني ةوعد ىهو
 ثيدحلا انفلسأ ىبلا « نيطقتلا فَ » هتديصق كلذ روصي ام ريخ نمو « ريرج
 ىف هلوق لاثم ىلع ًاجهوت امايبأ ضعب جهوتتل ىح اهجسمن مكحأ أ دقو « اهنع
 2 نيِيومألا

 1 ةهوركم سي تملأ اذإ 6 فنأ انحلا وفايع قحلا ىلع دشح 2000 0 ًِ نك ياهو
 0 ”ى.»ي 78 5 جا ه 50

 ١" اص تعمو اهنم ج رخم مهل ناك ةملظم قافالا ىلع تجادت نإو

 )١( ىعرم : دارتسم . اهتردقب : اهكلمب ١ )١( بتكلا راد) ىفاغأ ( 59/8 .
 ل رصتعم . تملظأ : تحجادت 0 . ىحنتو هنع لاز اذإ هناكم نع لحز نم : لحزم



 فلي
 اااَفَتْحُم دعب ريغص الإ دجال |وب ةروق 1 لا مهاطعأ
 «"اوردق اذإ ًامالحأ سانلا ظعأو هل .َداقتْسُي ىتح ةوادعلا ى 0

 كشال لب « ريرجو قدزرفلا نع ةراهمو ةعارب لقي ال هحيدم ىف لطخألاو
 « ًاديدش ًازازتعا هئابآي زتعي ناكو« ةبلص هسفن تناك ذإ امهوأ مدقتي هنأ ىف
 « ةنيل 0 امأ . رخفلا ىف ف عرب اعإ : . ىف عربي ملف

 2 0 هيحضخ لع قوفتي ا نو ده يك روع 1 نأ هسفن

 زاتميف لطخألا امأ . هتموعنو ظفللا ةقاشرو مغنلا لامجو ظافلألا ةوالح

 .ةيرعشلا هررد دعت كلملا دبع هحئادمو « اهتلازجو اهتماخفو ظافلألا ةناصرب
 هلوق ةلكاش ىلع هتمأل هافطصا هللا نأ نم رثكي امف وهو

 دخل نادل قاعال شنان مكيف ةفالخلا هللا لعج دقو
 5ك ةدادَصو ٍءادعأ مغر ىلع ا عضوم هللا هآر نكلو

 امهنالو حدمب ًاريثك ةرصبلاو ةفوكلاب هتايخ نم ةريفلا هذه ىف ب ”هارنو
 ناورم نب رشبو : ىومألا ديسأ نب هللا دبع نب دلاخ لثم نم امهداوجأو

 ةريبه نب ةلقصمب هوني هارنو .ةفوكلا داوجأ نم وهو « ىدسألا كامو . جاجحاو
 « ْنرْمتغلا هدوجو ضايفلا ىعب ر نب ةمركعب هوني امك «ناتسريط داوق دخأ قاييقلا

 : هيف هلوق نمو

 (ِلاعْحُّملا َةَرْدَعو ودعلا نغض ِهّبْيَم ىنافك ع نبا نإ

 (*1ناشوألا حشارك تارفلا ضيق | دجت م الاجر هب تلدع اذإو

 نب ماهو ىلغتلا باتع نب رادجو ىلجبتلا هللا دبع نب ريرج مهب هون نمو
 . فرطم

 . نورذتعيف مهأسي نم ىلإ ريشي ى ريسعلا وهو سومش عمج : سمش (؟)
 دو عمج : لافيألا ..تقزو : تلدع )0 1 همامذو هتداشم ةاطعأ : هل داقتسا . هتوادع

 .ةلق ىف ليسيىذلا : حشارل ارلاو . ليلقلا ءاملا وهو : لذو عضخف

 . بوذك عمج : بذك )0
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 لفأيف « ديلولا هنبا هفلخت و «كلملا دبع وتب ذإ هل هتايح ةحفص ىوُطتت

 عاقر )| دعاه[ اًنيماش اغا هلع ترو ةيعقم ذإ « همجي

 هحنادمو ديلولا حدم دقو .نأشريبك هل دعي لو «لطخألا ىوزنا كلذب و « ىلماعلا
 . ةرئاف هيف

 اهمناذ دو رمحلا تعن ديجي ناك حيدملا ديجي لطخألا ناك ام وحن ىلعو
 : لوقي 2 اهبرشب رورسلاو اهقلتع ف حبراملا ليطيو 34 اهامادنو

 33 ناهنأو بان نيب عدخم ىف تسبحام لوط نم تفلك دق ءابهص

 '"رانيدب ىدابع اهالتجا ىتح  اهتجم باَّطْخلا لَتْجَي م ءارذع
 اريوصت رمحلا قاقزا مف روصي هاريسف )2 هناويد َْق لوألا ةديصقلا هل“ ًارقاو

 2 لوقي ذإ « اعيدب
 مو م 3 و 0

 ""الَبْرَسَعَي مل نادوسلا نم لاجر اهّنأك تايصاش اورَجف اوخانأ
 : لوقيف « هماظعو همسجو همد اهشم فصيو
 هَ # 7 ع 1 2

 (؟!ليهتي امن ىف لامي فينك هناك ماظعلا ق اييبد بدت

 : وحنلا اذه ىلع ؛ هيعوو هسح هدقفت ةونشن اهب ياتو
 00 ب و 5 ٠ 7 ما هم

 لصفمو ماظع تنام دقو ايحيل ةيمار فشلا عفري ماد عبرص

 رق 8
 اند يي ةمافسلاب ذلإ فاك امو ' :ةركتا 'هتحف .اناجأ -:ةيداهت

 لبخم اهنم لان امم ٌرخئآو هردص لماحت ارذدص اوعفر اذإ
 ثيدح ىف ركذي هارتل ىح « ًاديدش ًافغش رمح اب ًافوغش لطخألا ناكو

 هراعشأو هرابعسأ قو .'"'همالسإ نالعإ نم هعنمت ىلا ىه اهنأ كلملا دبع عم هلأ

 اوناكو :ًاكربت ةسواسقلاب حسمتي ناكدقف ءانايحأ هنيدل هعايصنا ىلع لدي ام

 0 امك هناويد ىف بيلصلا ركذي هارنو . تاكتساو مل عضخ ًاباقع هب اولزنأ اذإ

 ًاريرج ىجا م لظ دقو . نابهرلاو حيسملاب مسقسيو « سيجرس رام هتليبق سيدق

 . ةرجهلل نيعستو نيتنثا ةنس ىفوت نأ ىلإ

 . ةئلتمملا : تايصاشلا (؟) . اهتول ريغت : تفلك . رمحلا: ءابهعلا ) ١(

 . سفنلا ها ( مهو « رمحلا ىف نورجتي اوناك ةريخلا ىف موق ىلإ
 . 39٠/6 (بتكلا راد ) فاغأ (5) . دابعلا اومس ع ىراصت
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 '' قدزرفلا
 اهرئاشع دتعو «ةريزحلا قرشب ةيلهاحلا ىف لزنت مع تناكو « ىميمت رعاش

 مدطصت اهلعج مث , لج ف لغلغتتو 2 تار ملا ىطاوش ىلإ ةماعلا نم اهوطبو

 اهكولمو ةريدساب تيمدطصا 6 2 ةريثك مايأ 0 ةيعب رأاو لاو ةينعلا ل ؟ايقلاب

 « لئابقلا نم ةعومج اهقيقح َّق ىهو « ةيرضملا لئابقلا

 مدطصت تناك اهاريجي مدطصت تناك ام وحن ىلعو . دحاو بأ ىلإ بستنت

 رقسنمو نزامو عوبريو مراد لئابقلا هذه رهشأ نموءضعبب اهضعب اهلئابق

 قدزرفلاو ريرج ضئاقن حرش باتك نشف و ةقانلا فنأ ونبو ميجا اونبو

 رمد أ ل 5 ةردانملا

 نب ورم“و مرادنيب ( ةراوأ ١ اهمهأ نمو«ةميدقلا اهب ورح اهمايأ نع ثيدلا ق

 عوب رب نيب «بجن وذ »و رماعو مراد نيب «ن احرح لاو ةريخلا كلم رذنملا

 «ةليمج»و بلغتو عوبري نيب «بارإ» و ركبو رقلنم نيب ( جابشلا ) و رماعو

 . عوبريو مراد نيب («ةفخسط»و سبع اهعمو رماعو « نايبذ اهعمو مع نيب

 نمو . نييدابعلاب ةريحلا ىف نوّسسي مهو + اورصنت اليلق ًارفن الإ ةينثو تناكو

 لحفلا ةمقلعو لدنج نب ةمالسو رجتح نب سوأ نييلهاطا اهئارعش رهشأ

 محتمو بيبطلا نب ةدبع مالسإلا ردص اهتارعش نمو « ىدابعلا ديز نب ىدعو

 دريملاو م65 مع ©« ؟»)« )5 ص
 «(58826© 15١86 ١١م (ءاهدعب امم 5و9 ص

 نبال باعيتسالا كلذكو هم/م ىلامألاو م

 عبط) فاغألا قدزرفلا ةمجرت ىف رظنا )١(

 ريب زلا نبأ عمه رابخأو اهدعب امو 79/1١9 ( ىماس

 ( بتكلا راد ) فاغأ ىف راونلا هجوزو

 ءارعشلاو رعشلا هيف عجار و اهدعب امو "0 غ/

 حتوملاو اهدعب ابو 59 مالس نباو 4/5

 توقايل ءابدألا مجعمو اهدعب امو 44 ص

 ةأرمم ٠١٠/١ بدألا ةنازعو ؟؟«/و

 ىضترملا ىلامأ»و 788/١ نيفايلل نانحلا

 اهدعب امو هملإ

 ةياصإلا عجارو « . سرهفلا رظنا ىناغألا ىف

 و اهدعب امو ١8٠/5 ىربطلاو ؟١٠٠]ه

 ةقرفتم رابخأ هلو

 فايز رملل ءارعشلا مجعيو 474 ص ربلا دبع
 دقو .اهدعب امو 584 ص قاقتشالاو 480 ص

 ًاءزج هيشوب عبط « ةفلتخم تاعبط هئاويد عبط
 تو ريب و رصم ىف عبطو . له هلكأو هنمر يبك
 رشنو . ىواصلا ةعبط اهمهأ « ةفلتخم تاعنط.
 ىبأ حرشب ريرج عم هضئاقن انمدق اك نفيب

 ةجاح ى اعيمج ضئاقنلاو ناويدلاو « ةديبع
 . ةققحم ةيملع ةرشن ىلإ
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 لئابقلا عإ رسأ نم تناكو ؛ ةكم حتف دعب مالسإلا ىف تلخد دقو ٠ ةري وأ نا
 اش عدجف ل نو ريثك اهعبشو ٠ حاجس ىمست ةثينتم اف ترهظ ذإ « ةدرلا ىلإ
 . مالسإلا ىلإ مم تداع ام ناعرسو . ديلولا نب دلاخ ةدايقب عومجلا ركب 3-5
 اهدوتو . ناسارخو ناردإ حوتف ف ةمخض ةكراشم تكراشو .هروئب ةئيصضتسم
 هز ىف ج راوخلا ىلإ مضنت أمم هر دن امك نيفص كراعم ىف ةزراب
 دقو . ةقرازألا فوفص ىف ةصاخو « ةنمزأ نم هالت اهف مَ « تلاطوأ" نب ىلع
 اذه ةجيتن ترهظو : ةعيبرو دزألا دمض سيق عم ةرصبلا ق تفلاحت هم أ اني 0
 نيترفانتم اتلظو ه دزألاب تمدطصا دقف « ةيواعم نب: ديزي ةافو بمع فلحلا
 . ناسارخ ىف ًاضيأ لب ٠ بسحف ةرصبلا ىف ال رصعلا لوط

 قو. عشاجم و نبو لشن مول ونتو يمن وك اهرغأ ًابعش بّعشتت مراد تناكو
 ههنجو 50 يا بقل وهو قدزرفلا 3 ةريخ لإ 00 نم ليبن تيب
 ماممأ همساو , توتمندلا ءاسنلا اهم لختي ب ىلا ةظيلغلا يلا ةقدز رفلا نإف , هظلغو
 فرشلا ةورذ 6 مهعيمجو ؛ لاقع نب ةيجان نب عضم نب بلاغ نبا
 تادوءوملا ىدنف نمم ناك هنأب ةعصعص هدج رمشا دقو . مراد ن ٠ ةدايسلاو
 ء كلذ نود ليقو : نهم ةئامعب رأ ىدنؤ هنإ لاقيو : نهلتق نع ىو ةيلهاجلا ىف
 : هلوق لثم نم « اليوط هد ةمركملا هذلب هرعش ق قدزرفلا هونو
 6 يبا م 03
 رطمَي مجّنلاو ءازوجلا قلخت ىم ىذلا ةعصعص نيثيغلا دحأ ىنأ

 ٍرِفَخُم ريغ. هنأ ْمَلْغُي رْبَقلا ىلع رجُي نمو نيدئاولا تانب راجأ
 ريرج لعج“ مل نو ع مسي دو نابقوو 0 مهم نويق ةعصعصل ناكو

 دفو ملسو هيلع هللا 1 ىبنلا اوتأ نم دحأ ةعصعصو .ًاناتبم و ًابذك انويق اعشاجم
 ى بلاغ هنبا ناك ةياهاجلا ىق ردقلا مظع ة ةعصعص ناك امه وحن ىلعو . ممم
 ىوري اميو « ًاضايف ًارحب ناكو « سياح نب ركل تحخأ ليل همأو مالسإلا
 ىدم اوفر هيل مهنولأسي داوجألا نم ةفئاط نيب هو راتخأ ًارفن نأ لاي لا هدوج نم
 قوردو . مهفرعي نأ نود ةقان ةئام مهاطعأ ىح ىتح مهلأسم عمسي داك اف « مهدوتج
 عوبري ديس ردابو « ةقان هتريشعل رققعف « ةبدحم ةنس مهب اصأ اعوب ريو امراد 3
 . ارشع هلثم مليتحسم رحنف « لبإلا نم اريشع رحنف «هعنص عنصف ليثو نب ميحسس



 فكل

 « ةئام تناك 7 ليقو « رءوص ىمسي ناك» ى اهلك هلبإ رحن هسفاني هآر املف

 ملو . هرعش ىف ًاريثك نيثداحلاب قدزرفلا رختفاو . ةئامعبرأ تناك لب ليقو

 نم ةفيرش ةرسأ نم همأ تناك دقف هدحو هيبأ لبق نم فرشلاب عفلتي نكي
 ىب رارشأ دحأ نأ فداصتو « نعج ىمست تخأ هل تناكو . ةبض ةليبق

 قوزرفلا نيرج ريخالتل ا يقتو هتسكيرصف »+ اخر لعديد اهأر نكح
 ::ةليخاف ةديهب كن نإ دارنا ءافعتلاب "ايزو دارت قي رتك فلاب

 نظلا بلغأو « قدزرفلا اهف دل دلو ىبلا ةنسلا ىلع لدين ال سيلو

 ىجاهأ تنك :» لاق هنأ هرابخأ ىف ؛ ةرجهلل نيرشع ةنس ىلاوح دلو هنأ

 نيرشعو ثالث ةةنسزم تدتما هتفالخو « نع ةفالخ قف مالغ انأو ىوق ءارعش

 بلاط ىنأ ني لع لإ همادق ةابآ نأ اضيأ هزابخأ قو . ةرجهل نيالثو سن ىلإ

 ها نأ هحصنف ؛ رعاش اذه ىببا نإ هل لاقو « "5 ةنس لمحلا ةعقوم دعب

 . نآرقلا

 عع ”دلتال هرخافمو هرثآم : : ميرك٠ تيب ىف أشن قدز رفلا نأ انمدق ام حضاوو

 ناك انك « ًاديدش ادادتعا هئابآب ” دعي ناك ذإ هتيسفن ىف قيمع رثأ كلذل ناكو

 « رصعلا اذه ىف ممتل توص مخضأ ين“ هن قوس هقليقو هنري لح

 ىلع اهلاومأ رين هلبإ عاب اذإف ء فرسملا مهمركو هلهأ رثاعي كسمتي كلذ هلعجو

 ناك ام وحن ىلع « بلاغ هيبأ ربق ىلع ريجي لظو « مهيف بستنيل « سانلا
 ناك اك هربق ىلع هتقان رحن ناورمنب رشب هقيدص ىئفوت الو . نوريجي" هدادجأ
 «ةيلهاخلا قالخألاب لصتت ةيحانلا هذهنم قدزرفلا ”قالخأو . نويلهاخلا عنصي

 رمخلل هبرشو هقسفب فرع دقف «مثإ نم قالخألا. هذه ىف ىوطني ام لكبو
 . ةظلغو ةيبصع نم قالخألا هذه ىف ىوطني ام لكب ًاضيأو« مالسإلا اهمّرح ىلا
 ةعاطلاب نيدي ال ىذلا ةميكشلا ديدش ىميعلا ىودبلالّثمب ةيحانلا هذه نم وهو

 ءقدمد ف بمآ ىب نصف نع ادعي ةليوطا ل كلذ لا نا « ناطلسلل

 ىرنو . ةدايسو ًافرش ةيمأ ىبب ةرسأ نع لقت ال ةرسأ 0 هنأكو

 « ممت نم دفو عم ةيواعمب تاتاللا ىمسي هل مع ملأ نيح ًاحضاو ساسحإلا اذه
 هاطعأ ناكام ذخأب ةيواعم رمأف « قشمد د ةرداغم لبق ىفوت نأ فداصت دقف

 : اهف لوقي ةيواعم ى ةديصق مظن ىتح قدزرفلا كلذب عمسب دكي ملوءلام نم
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 هيئاذ كل دماج ِبْرَح تاير. . ”هتلحأ تاكا كادم- لايك انف وه)١(

 ١" يئالح ليلقلا مل نم تملع  َمّيلهاج ىف ٌرمألا اذه ناك ولف

 شبكب بهذ بئذ ىف همظن قدزرفلا هلاق رعش لوأ نإ ةاورلا ضعب لوقيو

 : هلوقب هلهتسي وهو « هلهأل مغ نم

 عتار يغَرلا ف وهو شّبكب ىَولَأف اهّنَأَص بئذلا حّبَص نأ ىلع مولت
 ديد أشذ هنأ ىلع لدي ام ائب رم امك هرابخأ قو . ةغايصلا ةديج تايبأ ىهو

 نمم ناكو ء هموق ريغو هموق نم هلوح نم وجهي « تاموصخلا ابحم ناسللا
 «موق ىف مل امدنوبلطي اوجرخ مهنأ كلذو ُمْيَقُف ونب مهئاجه ف فرسأو مهانجه
 : اوعجر نيحلاقف «ةي د ىلعهنم اوح اصف

 دوفولا هب بوؤت ام ملآب مْيَقَف ىبب ٌُدوفو ْتبآ دقل

 «ىلشنهتلا ةلئيسمر نببهشألاب هنم اوثاغتساف «ًاريثك ءاجه موجب. ىضمو

 ثاذ ناكو . هيبأ نب دايز ىلإهرمأ اوعفر ذئنيح « امهنيب رخافتلاو ءاجهلا رعتساو
 وحن ًاهجتم هنم برهف « قدزرفلا هفاخو « هبلطف « ةرجهلل نيسمح ةنس ىف
 « لئاو نب ركب نم موق هراجأف « لئابقلا خويش ضعبب ريجتسي ذخأو « ةيدابلا
 لبق نم صاعلا نب ديعس اهلعو ةنيدملا وحن ههجو ىّلوذ : رارفلا ىلع هوناعأو

 : هلوق لثمنم ةعئار حئادم هحدلو « هراجأو هنّمأف ءاحدمم ًاديس ناكو « ةيواعم

 '"الاغ نائدّحلا ىف ُرمألا ام اذإ  شيرق نم َحجاحّجلا ّرْغلا ىرت

 الالي وهب نوري ر ُمِهأك -ديعس ىلإ نورظني ًامايق
 ”رعشلا هللاو اذه : لاقف . ةديصقلا هذه ًاديعس دشنب وهو ةئيطخلا هعمس

 « هتيطعأو هتنمال ىناتأ ول : لاقو هل "قر ًادايز نأ هغلبو . مويلا ذنم هب لعن امال

 : ةملك ىف لاف

 (ارقَو بسحوذ قاس ام « ُهَينآل نكأ ملو ءاطعلل ذاب هلام

 رهدلا ثداوح : ناثدحلا . ميركلا ديلا وهو ١0 .ةيواعم دج : برح )١(

 . رشب باصأ : لاغو . هبئاونو 2 .ةليبقلاق ملا ءانبأو تاعامجلا: بئاللا (؟)
 ىاديباتلاارأو ريكا لاملا + نقولا 0+ ) ١ . :ةرقلا نفييأ ةلطأو رغأ عمج : رغلا (8)

 . ًادبأهيتآال 2 حاجحج عمج ::حجاحملا . فيرشلا هب ديريو
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 «نايقلا رود ىلإ فالتخالاو وهللا ىف هيلايلو همايأ قفني ةنيدملا ف ىضمو
 : هلوق لثعب هرعش ىف كلذ ركذو

 اوَدَجَتَي مل َناَّيَر مَصْعِي ىلع ٌفصاق جاعلا نم ناَنغ تئش اذإ

 : هلوقو

 2 م. هَ - - 4

 هرسساك شيرلا ْمَدقَأ زاب ضقنا امك ةماق نينامث نم ىناتلد امه

 لغخي ةيواعم ناكو . هكولسو هقلخخ ىف ةرقشلا هذه نم ًاريثك ري رج هاتأ دقو
 هيف تناكو ء ناورم ىلوف ءيكحلا نب ناورمل ةراتو صاعلا نب ديعسل ةرات ةنيدملا

 املإ هقيرط ىو « ةكم ىلإ ةنيدملا قدزرفلا كرتف « وهللا باحصأ ىلع ةدش

 همع نبا دحو كانهو © ةرصبلا ىلإ ىبضمو « هسفن هيلإ تباثف دايز ىعن هاتأ

 : هلوق لثمب دايز ىلع عّجفتي ىرادلا انيكسم
 م ه ص -

 دايز اهعدو نيح ااراهج تو مالسإلا ةدايز 56

 : اهف لوقي ةديصقب هاجهو «ًاديدش ًاقنح هيلع قنحف

 2 رج 1 0 1 و ع

 اردحتف اهعمد لالض ىف ىَرَج  امنإ كنيع هللا ىكبأ ! نيكسمأ

 هارثو 8 هبسح رطش مدنهي ال ىح : هنع قدزرفلا كسمأو ء نيكسم هاجهو

 ىبب وجهف « هرش هقرافي الو . هسلاجم ىف هل عسويو دايز نب هللا ديبع حدب
 3 مهديسو نييميعلا عيبر ىب رعاش ال ناكحسم نب رد مل بضخيو 6 رقتم

 3 اهفيعاضت ُْى لوقي ةملكب هتريشعو هوجيف

 اهُرابك ًاعْيَبَر اًيْغَأ دقو ريخب 2 اهَراْغِص ءىجينأ عّيَبر ىجرت مي هر همنا ع رم

 امك قارعلا هعبتتو « ريبزلا نبا ةتتف ةرتف ىف لخدنو . ءاجملا امهبيب لعتشيو
 ءانثألا هذه ىف قدز رفلا ىرنر .ناكحم "نبا بعصم لتقينأ ثدحمي و  زاجحلا هتعبت

 0 ص مالس نبا ةرم ةمجرت ل رظنا 220( : فصاق . جاعلا رواسأ جاعلاب دارأ 00(

 12 ىساس ) ىفاغأو هكحبأ» ءارعشلاو رعشلاو ةسوسو ىلإ ريشي 2 ةباحلا وهو فصقلا نم

 ْ . مهم ىلا 'شلا منو 4/80. ذمجتي : ددختي . ءىلتم : ناير : رواسأل



 ا

 رياطتي اهررش رمتسا ىبلا ءاجملا ةكرعم ىف ريرج عم  انب رم اك  لخدي

 قدنرفلا نو اهتم يقيو:ىكذلا هنث 1 اهله انقروأ ىلاوا +: يفوت يح
 ؛ةمغار اهجوزت دق ناكو : ىعشاجملا ةعيبض نب نيعأ ةنبا ىهو راوذدلا هجوز نيبو
 اهرهأتلعج اهنأ دبشأو : ةصرفلا زهنناف ءاهّنيو هتلعجف شيرق نم بطاخاهطخ ذإ
 تلاز امو كلذ نم تبضنف . قدحتا ءادوس ءارمح ةقان ةئام ىلع ايفو كردلأو هيلإ

 ريبزلا نب هللا دبع ىلإ تجرخو . هتءزانو « ًاقالط هيلع تعاداو ٠ هبضاغت
 اهغبتو اهملإ تحف شنو . ىرازفلا تاير نب وطمس كنب ةلووع هجور لع تلزنو

 ًائيث حلصأ اذإ ةزمح ناكف « ريبزلا نب هللا دبع نب ةزمح ىلع لزنف قدزرفلا
 : قدزرفلا لاقف . ةلوخ هيلع هتبلق قدزرفلا رمأ نم

 و
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 نان قب روم تنن تعفشو مهتعافش ٌلّبْعَت ملف نونبلا امأ

 نان كتي عدلا ميشفلا نس. رعت كينايتيدلا عيفشلا ىبب
 راونلا هعم تضف قارعلا ىف هلماع ىلإ امكتحي نأ ريبزلا نبا امهرمأو

 :هرساعتوت و راسن كلاظ انآ ريع كد الطف لبو اقيو. 4 هل ةيضاخم
 ءارادمد بطخو . نيدلا ةنسح ةحلاص تناكو «هرمأ نم ًاريثك هركت تناك ذإ

 « راونلاب ضرعيو اهحدمي ذخأو ةينارصن تناكو ةينابيشلا ماطسب نب قير تنب
 نأ فداصتو « اهعه اهمرقو ءاردح وجبم ذخأو امهاغأف « ريرحب هنم تثاغتساف

 ةيجنز جوزت دقف : اجاوزم ناك هنأ رهظيو « اهب ىببي نأ لبق ءاردح تتام
 اتزشنو «٠ ةيعشاجملا ةبيطو ةيرغلا ةميهر جوزتو ء« ةيكم هتنبا اهم بقعأ
 ىف لومي ٠ ًاديدش ًامدن مدنو اهقلط ىبح هبضاغت راونلا تلازامو « امهقلطف هنم

 : همدن روصي هل ةملك

 روب اع مع مد

 راون ةقلطم ىبم تدع ا ىهَسكلا ةةمادن تمدن

 لا هجرخأ نيح مداك اهنم تقف د تناكو

 راونلا نم ةضكرو ةطبسخو ةطسسو ةطسبل هل دلو هنأ ةبمتق نبا“نك ذيو

 هتيمست ىفو . رعشلا ق هيبأ غلبم غلبي ملنإو ًارعاش ناكو ةعئمز ًاضيأ هل دلوو

 3 ةنلاحاو نايصعلا : رارضلا 0 .مدنلاق لثملا هي يرضي صخش : ىعسكلا 00



 ع

 ركيملاهلشف نا ىف كشالو هسفن ظنا غ ىلع هوجولا ضعب نم لديام ءامسألا هذه هئانبآل

 قارعلا ىو ىذلاذاو رد ند رشد نم ايرقم هأرثو : هدوفح- لع لدي ةيجو زلا «تايح ىف

 لوقي هيف “م هناحهو ردر+ ةضقانمل ءارعشلا رتتتسيل ىح 4 كلنملا دبع ءايخأل

 م هربا # 0 1 : و٠

 ارجشلا تبني ثيغو ودعلا ىلع هب ليِص هللا فيس كنإ رشب اي

 هحدمي ىضمو هشطب ىشخف « ةوسق هيف تناكو : جاجحلا ”قارعلا ىلوو

 : هلوق لثم نم ةعئار حئادم

0 

 ٌرطلاو ,سانلا ىف ةفورعحم. كان . هقئالخ .دومحم فسوي نبا نإ
 1( < هه .٠ 1 2 ا <. : 7 1

 )ا رصم هب ىصعت ىذلا قرشملاو هب ودعلا ىري ىذلا تاهلا وه

 ىح : لدعلا نيزاوأ هتماقإو راوثلاو ةوشرلا ىلع هئاضقو هنريسي اليوط هونو

 َ هيف لوقي ارا ءاثر هاثر ل اذإ

 ("فيلاخملا ٌسأرىدنهلاب برضيو 2 مهتيد سانلا ىلع ىَعْرَي ىذلا تامو

 جاجحلا اهميعزو سيق دض ةيميقلاهتيبصعو هسفنىلإ بوثي هدجن امزاعرسو

 لواح ديلولا هوخأ ناكو « ةفالخلا ىلي ثاملا دبع نب ناماس ىأر نيح ةصاخو
 نأ فداصتو « قرشملا ىف هتالوو جاجا هعم جاو ظ دهعلا ةيالو نم هعلخم نأ

 راثو جاجسحلا لان الإ مه هل نكي مل ىبلو املف :ناملس ةفالخ لبق جاجحلا ىفوت

 ىلإ رمآلا ات درو ممت هتلئقف ٠ ناسارخب ىسيقلا ىلهابلا ٍلسم نب ةبيتق هيلع

 ةيبصع ًارعشتسم « هئاجه ف عذقيو جاجحلا وجب قدز رفلا ىرن ذئنيح . هباصن

 لوزتنلا ًارارطضا .ًئرطْضن نأ الإ ًاعءاد ةيبصعلا هذه رعشتسي ناكو . مهل ةفينع

 داوحلا ديسلاىدزألا بلهلا وجبف « هينطاوم قوذ ىلع ذشي هدجن اهريثأتبو . ابنع

 هيلإ راص نيح ديزي هنبا لواحيو « همساب ءارعشلا جحل ىذلا عاجشلا سرافلاو

 : الئاق ىلأيف « هلاون نم هيلع ضني « ناجرج ىف هيلإ هعدقتسي نأ هيبأ دعب رمألا

 نا ١ ىدنطا (؟) . اصعلا نم ؛ برضت : انه ىصعت )١(



 ؟ا/

 (١ز لم - . ره
 روُكَرل ْنذِإ ىنإ ٠ ٌهيتال هنود ىرلاو ناجْرُج ىلإ قاعد 2 3 9 .

 َ ع. 2 2 ع هي

 ريمأ ىلع ردقي ملف تيبأ امبرو ممت ىل ىنأتو ىنآس

 ًافرسم هحدمبي ىبضم كلملا دبع نب ناملس رصعل قارعلا ديزي ىلو اذإ ىتح

 : هلرق ةلك اش ىلع هحيدم ىف
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 رابجلا ةباهمو ىّقتلا سبل هبابش دنع 2 تيار قإ

 راصبألا سكاون فاقرلا مضخ ميكر ديزي فأر لاجرلا اذإو

 هتروأ ىلع ىضقو « كاملا دبع نب ديزي ىلع بلهملا نبا راثف نمزلا رادو
 باهملا لآ بقعت ىذلا لزاما و نب لاله راوغملا اهسرافو مع ع ةملسم

 عينصو لالبب رختفي قدزرفلا دحن ذئنيح « ًامربم ءاضق مهلع ىضقو ليبادنق ف

 . "ارم ءاجس هترسأو بلهملا نب ديزي ًايجاه ءمع

 لوأو « قشمد ىف ةيمأ ىبب رصق ىلع دفي ال اليوط لظ هنإ ًافن آ انلق دقو
 : لوقي هلو « كلملا دبع نب ناملس مهئافلخ نم هيلع دفو نم

 اريختملا» هيثآ ال َناورمو َةمنَأ اوناكو برَح ىبب تكزت

 "'رجوأ نمْدبل وأ اريخ لعفيل دارأ ٌديلولا ناك دقو كابأ
 اريودلا ضنا كنك ىتح ماشلا ىلإ اعئاط لحرأل ىسفن نع ُثنك امف

 توعفاديو اخ :نوعدي نيذلا ةيمأ ىب ءارعش نم حبصي خيراتلا اذه ذنمو

 غلاما اهنا ربلا» ىوقتلا نم ةيسدق ةلاه مهلع نيفلضم « مهتفالخ نع

 : ناولس ىف هلوق لثم نم ةفرسملا

 . رْيزلاَو ةاروتلا قطان ى انل ُباَتكلا تعن ىذلا تنأ

 زي وأ ' قيما . ةفالكت انربخي سك نم ناك مك

 رْبَجلا ةمصعو حورقلا هتفالخ ان ُهلإلا لعج

 لا .ةايذأإ ف دعت
 1 . ه؟8 ص تناويدلا (؟)

/ 



 "ا

 .٠ ٠ و .ظ -.

 : فو رعم هنوجمو هوو « كلملا دبع نب ديزي ىف هلوقو
١ : 8 ١ 

 رمئازعلا رمأل مهنم مهل ىبن  ودابع نم ىطصملا دعب ناك ولو

 مئاظعلا لاَقُلا تانامألا لمحل 2 هدعب هللا هراتخي ىذلا تنكل

 مئاق ةربنلاب باتك لكو ةنازخ لك هللا ليلخ مرو

  4ىلإ الئام اًنيعيش ناك هنأ اومعز نم لوق ضقني ام تايبألا هذه ىف

 نيسحلا نب ىلع ىف ةديصق هيلإ نوبسنيف كلذ ىف نولسرتسيل مهنإو مشاه ىب

 مرَحلاو للا ةفريشعت, تينلا> - ”ةئاطو ءاحطتلا فرعف ىذلا اذه

 هيف كلش ال ىذلاو«(١'هيلإ ةديصقلا ةبسن ىناهصألا جرفلا وبأ ركنأ دقو
 هتليبق ىوس ءىبثل بصعتي ال ناك ذإ هتيسفن فلاخت امك هنجسَد فلاخت اهنأ

 مهشطب فايخ اذإ ناكف قارعلا ةالو امأ « ةرخأب ةيمأ ىبب حدم دقو « هئابآو
 دض ةيبصع اورهظأ اذإ ةصاخو « مهاجه هعور نكسو نأمطا اذإف ( مهحدم

 كاملا دبع نب ديزي ىلاو ىرازفلا ةريبه نب رمع مهنم هئاجه ىلإ عرسأ نمي « ممن «

 .: لوي هيفو
 قف ع 0 2 ف 8 د :دمألا آ

 صيرحلا عيرطلاب تسل ميرك فع تنأو نينموملا ريم

 "'ضيمقلا ٍدي ٌّدحأ اًيرازَق ّيدفارو 2 قاريلا تيل
 ( ةينميلل ةيبصعلا ديدش ناكو «كلملا دبعنب ماشطىرسقلا دلاخ هدعب ىلوو

 : لوقي « ًاعيمج نيلمعلاب هوجهي ذخأف « قدزرفلا ةصرفلا زبتناو « كرابملا

 5 هَ 2 20و - ب

 دجاسملا رانم رفك نم مدهو هم بيلصلا اهيف ةعيب ىنب

 لوو
 ِكَرابملا .ريغ موكشملا كرهت ىلع 2 هّقح ريغ ىف هللا لام تكلهأ

 ريغ هنأو ةقرسلاب هفصي « عيرس : ذحأ (+ ) . 70/16 (ىماس) ففاغأ )١(
 . ةمألا لاومأ ىلع نيمأ ا . ءفدلا ميثللا : عبطلا (؟)
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 ىقلأف « هسبحي نأ دوراحلانب رذنملا نب كلام هتطرش بحاص دلاخ رمأو

 ضعبو كللملا دبع نب ماشهو ًادلاخو ًاكلام فطعتسي بلقناف ؛ نجسلا ىف هب
 مهرعاش هناعأو ةيسيقلا نم هموصخب ناعتساو « ةريثك حئادمب نييبلكلا نم هيب رقم
 ”, هتيرح هيلإ ”درف «٠ ادسأ هاخأ هنع بانأو دلاخ جح نأ فداصتو . ريرج

 . ةريثك حئادم هحدخب هارن م مو

 ام ىلع مدني ذخخأ دقف ةريخألا هينس ىف هبر ىلإ بانأ هنأ دكؤي ءىش لكو
 : لوقي امفو « سيلبإ ىف هتديصق كلذ روصي ام ريخ نمو « ماث 5 نم فرقا

 ىنامت بَتِو ىَِْع ىهتنا املف َةْجِح نيعبس شسيلبإ اي كتعطأ
 ىمامح نونملا مايأل قالُم ىننأ تنقيأو فر ىلإ تَرَ

 . ةرجهلل ١١4 ةئسردقلا هافاو ًاريخأو

 وهو « ءاجهلاو حبدملا ىف هتايح ىضمأ قدزرفلا نأ انمدق امم حضاوو

 ةنوشخ نم هانمدق امل ًاعيمج ريرجو لطخألا نع فلختي هحيدم ىف
 سفن نأل « ءاجهلا ىف ريرج نع فلختي كلذك وهو « اهتبالصو هسفن
 « دتحلا فرش نم قدزرفلل ام هل نكي ملْذِإ « ةفرسم ةرارمب ةلمحم تناك ريرج
 سفنلا هذهو . حراخلا رةصلاكه يوجهم نم هريغ ىلعو هيلع بصني ناكف
 اذهو ١» : ظحاحلا لوقي « لزغلا ىف عربي ال هتلعج قدزرفلل ةبلصلا ةنشحلا
 دحاو تيب هل سيل كلذ ىف وهو ناودغ ريز ناكو ءاسنلاب ًاريهبسم ناكو قدزرفلا

 طق ةأرما قشعي مل فيفع ريرجو . ريرخلب هدسح عمو « روكذم بيسنلا ف
 ذإ « ءاثرلا ف كلذك همدقتي ريرج ناكو . «2١١ ارعش سانلا لزغأ كلذ عم وهو

 لطخألا ىلع قدزرفلا هيف قوفتي ىذلا عوضوملاو . ةقيقر ةنيل هسفن تناك
 هتليبقو هئابآب ”دتعي ناك ذإ « رخفلا وه « هرصع ءارعش عيمج ىلع لب « ريرجو
 : هلوقةلك اش ىلع ىوصقلا ةياغلا امهم راختفالا ىف غلب مث نمو « هل دحال [دادتعا

 (9عداخألا مقتست ىتح هانبرض هد رد راسلا لذ اكو
 نع ةيانك عداخألا ةماقتساو . قنعلا ةحفص . ٠١4/١ نييبتلاو نايبلا )١(

 )١( لذلاو عوضحلا 2. ةسرطغو ًاربك هلامأ : هدخ رعص .
 ىق زرابلا قرعلا وهو عدخأ عمج : عدسألا



0" 

 : هلوقو

 '"؟اوفّقو سانلا ىلإ انأَمْوَأنحننإو  انَمَْح نوربسي انرسام سانلا :ىرت

 : هلوقو

 ناراسا ضل سس 2 ب: ءاننلا كش ىلا" نإ

 "9لبْرَسَتن ىَعَولا ىلإ تاغباسلا» انلهأ ىف انساب كولملا ُنَُح
 ا ريل ا انج. انلاختو. >  ةنازر“ لابجلا ُنِرَ انمالحأ

 "لحلم تابضهلا اذ نال
 قفدتي ناك عبن وهو « رعشلا عيباني نم ًاريبك ًاعبن ناك قدزرفلا نأ قحلاو '

 لثم نم « هبيلاسأ ىف رثكي ذوذشلاو ءاوتلالا لعج ام كلذ لعلو « ةبْءاَص سفن نم

 : كلملا دبع نب ماشه لاخ ىموزْملا ماشه نب مهاربإ حيدم ىف روبشملا هلوق

 ًاكّلَمُم الإ سانلا ىف هّلثم امو

 . - انءانب تدرأ نإ كّفكب ْمُقْداف

 م م 01 ل ع 1

 هبراقي هوبأ ىح همأ وبأ

 :وحنلا اذه ىلع اًنيعيبط ًابيترت هتاملك انبتر اذإ الإ ”ةمتهلفني ال تيبلا نإف

 ماشه وه ) اكلم وأ اكلمم الإ هبراقي [ىح سانلا ىف (حودمملا ) هلثم امود

 : هلوقك ةيوحن ذاوش كلذ ىلإ فيضي ناكو . هوبأ همأ وبأ (كلملا دبع نب

 الفرم وأ اسشمالإ لالازع عي مل نوزع َنباي ٍنامَر ٌضَعو
 ايشمت فانثتسالا ىلع عفر هنكلو « بصنلاب ًافرجم لوقي نأ سايقلا ناكو

 «ًاريثك هلثمو ثالذ ىف هعجاري ىبضتسحلا قحسإ ىلأ نبا ناكو . هتديصق كور عم

 الول » : اولاق ىتح «ةغللا رداصم دحأ نويوخالا هدع دقو . هنم رخسسي ناكف

 . ةاحنلاو نييوغللا بتك ىف هراعشأ تراد مش نمو «برعلا ةغل ثلث بهذل هرعش

 مهلاثمو مهنقانمو برعلا مايأ نع هثيدحل رابخألاو خي راتلا بتك ىف تراد امك

 . نومدقتي ال مهئاكر تفقو : اوفقو 00

 مفر : كمس (؟)

 : .لب رستن .. ةلماكلا عوردلا 7 تاغباسلا (5)

 .. ةيمح بضغت : انه لهجن (4 )
 . كرحتي :  لحلحتي . لبج : نالجش (ه )

 . لصأتسملا كلهملا : فرج او تحسملا (1)



 فاح

 امه حضاوو . « سانلا رابخأ فصن بهذل هرعش االول ١ : اولاق ىهح .
 ثادحأب ًاضيأ كلبتشي لب ٠ اهدحو ةرصبلا ثادحأب كبتشي ال هرعش نأ انمدق
 «سراف ةالوو امنالو ىف ةفلتحم جاهأو حئانم هلو . ناسارخ ثادحأو جراوخلا
 نب لالهو ىرسقلا هللا دبع نبدسأب اليوط هون دقو « ىرملا نمحرلا دبع نبا د حلاو رمسعم نب هللاديبعنب رمتو ىمكحلا حارسلاو ةردكتب ىلأ نب هللا ديبع لاثمأ
 صصق ىلإ ةراشإلا نم رثكي اك ٠ باسحلاو ثعبلاو ىوقتلاو ةالصلا ركذ نم اهف رثكي وهف « مالسإلا حورب ةعوبطم هقسف معر هراعشأو . ىثزاملا زودحأ
 ظفنلا ةلازجب هبيلاسأ زاتمتو . ًاعيمج هيجاهأو هادم كلذ نمضي وهو ؛ ءايبنألا
 هسفن اياوط نم ءىبشان "محض وهو ؛ ةمخض هبيك ارت لعج ام ٠ فصرلا ةوقو
 نيللاو ةقرلا فرعت املق ىللاةبلصلا ةمخضلا

(0) 
 ربرح

 اهنأب تفرتعف ةريشعلا امأ .داجمألاو رثآملا نم عشاجسم هتريشعو قدزرفلا ءابآل ام هتريشعل الو هئابال نكي ملو «ةيعوبربلا بئيلُدك ةريشع نم ىمي رعاش
 عوب ري ىلإ هرخفب عفتري نأ ىلإ ًاريرج كلذ اعد دقو .ريمحلاو مغلا ىعرت تناك
 . اليوط اهناسرفواهمايأب داشأف « ةيلهاحلا ىف ةريثك مايأ اه ناكو

 ريثك ناكف ىتطتحلا هءدتج امأ ءالّخبم لاملا ىف افلختم ةيطع هوبأ ناكو
 : هلوق هرعش نم كورس امو « رعشلا هلسبق نم هاتأ دقو « ريمحلاو مغلا نم لاملا

 امّلْعأ لوقلاب ناك دق ىذلا ٍتِْمَص' -6<وسفنب ىبعلا .ءارزإلا_تبجع 6 ٠ هم 8# 4 ر
 نلكدي "نأ هرلا بل ةفيحص امنإو ىيَعلل رتس تمصلا فو 7 يعم و : 9 2 ىلإ 5

 .مامتىنأ ةياورب لطخألاعم هضئاقنىفاحلاص رشزو 0200© م +7[ ىربطلاو ؛4 8ص ىلامألا ليذرظناو «ةديبعولأ حرشب قدزرفلاعم هضئاقننفيب رشنو ١> - نييبتلاوذايبلاو دربمل لماكلا سراهف عجارو .بيبح نباب اهتياور لصتت ةطوطخ نع ةرصتخم و١/1 ىيعلاو ١/050بدأآلا ةنازخو ١١8 ص تاقيلعتب ىواصلا هرشنو ةرجهلل ١81 ةنس فابزرملا حشوملاو م1 6ص مالس نباو: 0١" ةرهاملا ىف هناويد رشن دقو . اهدعب امو ١8١ ص ءارعشلاو رعشلاو اهدعب امو 5/8 (بتكلا راد قاقتشالاو ةقرفتم عضاومؤ ىاغألا سسرهف عجار و عبط ) قاغألا ريرج ةمجرت ىف رظنا )١(
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 ةيداب ىف ًاريرج "تدلو دقو  هتريشع سفن نم ىهو « سيق مأ ىمست همأ تناكو
 اناك « درولا وبأو و رمع امه ناوخأ هل ناكو «.ةرجهلل نيثالث ةنس ىلاوخ ةماعلا

  رعشلا نامظني

 رعشلا لظو « رعش تيب ىف أشن دقف دجم تيب ىف أشن نكي مل نإ ريرجف

 ف. نيروبشملا ءارعشلا نم ةرامع هديفحو . لالب مهرعشأو « هئانبأ ف ثراوتي

 ةبيتق نبا لوقيو « هرابخأ رثكأو هادنج رعش ةاورلا ذخأ هنعو« ىسابعلا رصعلا

 . روكذ ةينامت مهف دلولا نم ةرشع ريرحلا ناك

 ىطحلاو دنج ىف ددجَو دقو «ةركبم تحتفت ةيرعشلا ري رج ةبهوم نأ رهظيو

 هبتاع امايبأ ةاورلا هل هاورامم همظن ام لئاوأ نم نإ لاقيو « رعشلا هنّقلي نم ريخ

 هلام نم هدافحأو هءانبأ "لحي ناكو «'ريثك لام اذ ناك هنأ كلذو « اهب

 دازتساف اليلق هاطعأ لب ليقو « هيف عجر مث «هلام ضعب هاطعأف « ري رج هلحنتساف

 دعب اهلصو دقو « اهب هبتاعي تاببألا نم ةفئاط هيف ىظنو « لش هدزي ملف

 ًابتاعم لوقي اهبفو « ىطيلسلا ناسسغو قدزرفلا ىف اهمظن تانبأب تاوئسب كلذ

 و دع

 ايِلاَم كلام نأ وجرأ ليل ىُملاب لع دورغا -قنإو
 1 . ّ م2 رهو 5 92 ب 0

 ل

 ايناسل نم ةعقو ىوُشأ ْفْيَسللِو ٌهّيقب ماظعلا ىف ىيسل تسيلو

 ىّوَشلا عطقي امإ فيسلاف « فيسلا نم عطقأ هناسل ليعيد حضاوو

 . هنعطينميف ةيقب قبس الف هناسل امأ ءهنعط نم ىلع بيف «فارطألا ىأ

 لظ دقو « ءاجهلا نف اهب محتمم هنأ ىلع لدي « ةيرعشلا هتايحل لالهسا وهو

 دعب قوت ذإ ١١4 ةنس هتافو ىلإ ديزي ةفالخ ذنم نفلا اذه ىف لوصبو لوحي
 هنعطيف «ثيعتبلا هنيعيو « ىطيلّسلا ًناَسستغىجابب هارنو . رهشأ ةتسوحنب قدزرفلا

 62 هلزانتي نأ قدزرملا طق « ءالخت تانعط عشاجم هتريشع ءاسن نعطي و



7 

 تورملاب.مقموهو هوجبب لظ هنإ لاقيو « امهتايح لاوط ءاجح لا امهنيب مدتحيو
 « تورملاب مقم كنإ : هيلإ عوب را ولد تلسرأف ؛ تاونس عضب ةماعلا ةيداب نم

 ىلإ سحناف .كيلع اهألم دق قارعلاب قدزرفلاو ءكنع ىورتي نحأ كلدتع نسيل
 : ادشنم « ةرصبلاب ماقأف « قارعلا

 مر : ا يهدم و 5 ٠ و ' 5 1
 ىلامو ىنب ىلع كاذ ترثا ادهشم ىوف رغشل تدهس اذإو

 ذإ ريبزلا نبا ةعاط ىف قارعلا لوخد عم تأدب ةرصبلاب هتماقإ نأ رهظيو
 مك 18-2 عابسقلاب بقلملا ةعيبر ىنأ نب هللا دبع نب ثراحلا هيلاو دج
 نب داع هتطرش بحاص  دتبرملاب قدزرفلا عم فقاوتي هآر نيح  رمأي
 لوقي كلذ فو « امهلطيو ًاعيمج نيرادلا مدهف « امهيراد مدهب نئيصحلا
 : قدزرفلا

 كئاوَغ فاخُت ال تخأ نبا تنكو 2اهتمده نيترُم ىراد ثراحأ - 0 م 8 و 1

 : ريرج لوقيو

 لخادم ثيبخ روخام ميدهتك انتويب ٌمْدَه هللا باتك ىف اهو
 ريثك عم  انفلسأ امك - ىجاهم دقف « هدحو قدزرفلا عم ريرج جابي مو

 ةثالث هشبني ناك هنإ ىمعصألا نع القن ىناغألا بحاص لوقيو ء« ءارعشلا نم
 قى لوقيو «٠ ًادحاو ا.'-ناو مهب ىردو « هرهظ ءارو مدبف 2 ًارعاش نوعب رأو

 ىنوعدبي من1: . ةي ناكو ًاعيمج مهملغ ًارعاش نونامت هيجابي ناك هنإ رخآ عضوم
 ٠ نأ ىورتو 2 ىدتعأ نكلو ءىدتبأ ال ىنإ : لوقي ناك امك ٠ وفعأ ال مث

 : ىنغتي ًابكار عم ىعارلا

 (ذَّدلا رطقت اهُداَفْنَأ ةيفاقب 2 هتيمر ءىش ريغ نم ئَوَع واعو
 ("فامَمص َّرُه اذإ َناَوُدْنُه اَرَق اهنأك ةاورلا هاوفأب جور و 0 22 5 1 2 ١

 ا 0
 : ىناودنملا . رهظو نئم :ارق . داشنإلا ةريثك هئدحت ىذلا لكلا وهو ذفن عمج : ذافنأ 6

 . دنهلا نم ةديحلا مهفويس نوبلحي اوناك ؟ فيسلا ..ةنمللا
 . مظعلا ىرب و محال عطق 0 اهنأ ديري ؟ جورحلا ةريثك : جورخ 00
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 عمتجا ول هللاو . لاقف « ريرج هل ليقف « نيتيبلا بحاص نع لأسف'

 نأ ىلع مالأ له .: ًائيش هيف اونغأ ام نيتيبلا نيذه بحاص ىلع سنإلاو نحلا

 قدزرفلا اوعفر نم ناكو « قرابلا ةقارس ةريشع ءاسن ىف هلوقك « مهرئاشع ءاسن

 : هيلع
000 

 روهم نهلام "قراب متاسنو ةمارك نهروهم غءاسنلا ىطعي

 أن نبرمع هل تبثو « لطخألاو قدز رفلا ىوس  انفلسأ اك هل تبشي ملو

 ليقو  زيزعلا دبعنب رمع اهملعو « ةنيدملا ىلع ادفو امهنإ لاقيو نيح ىلإ ىلا

 رمأف «نايجابتي امهنأب عمسف « كلما دبع نب ديلولا جح نأ فداصتو « مزح نبا

 « قارعلا ىلإ اداعو . نينو رقم١١ سّدنبلا ىلع امقأو اب رضف «ًابيدأت ارضي نأب ٠

 : هلوق لثمب هتريشعو هيمر» رد رجو

 باوبألا ىلع مهيروش تفتت 2 مدوفو كوللا رّمح اذإ موق

 ' دعب فكف ءاببع فكي نأ تعّرضتو هيلإ تلسوتو ريرجب " منيت تثاغتساو

 ةاورلا ىور هل ضرعتت تناك ىلا ةريشعلل ليوو . ًاحيبق ًابلث اهرعاشو اهبلث نأ

 « اريرج كللد غلبو «مهدشنأف ؛ مهدجسم ىف ميجا ىب سلحجي نأ قدزرفلا نأ

 : هل الئاق مهم خيش هل ضرعتف « قدزرفلا ملفنا 2 مهدشنيل دغلا نم مما

 « ًابضغم مهنلع فرصناف «ةالصلاو هللا ركذل ىنب دجسملا اذه نإف « هللا قّتا

 : لوقي وهو

 و - و ناو 0

 نارلألا سافنم ككل ند ٠ ةنيضلنا هلق َمْيَجَهلا نإ
 للى معالم 5 0 1 .:

 نامعب مهعمج حبضأ نامعب ةبرسش وأ ةلكاب ترععست ول

 - ع م3 .-. رم

 (5 ناخد لك حيرل فرنالا ٌرْعَص مهمانبو مهينب نين رولتم

 مهتانب نولمحي مهنأ ديري : نيكروم. (ع) « نبت ىشحت رابك رئارغ : سابلا )١(
 عمج |: نعص . مهب نلأسي نوبهذي و مم . ًابيدأتو مه ًاريمشت ةانحلا اهيلع عفرو ناك"

 1 هقنع آيوال ههج وب رظني ىذلا وهو رمح . هيضراعو هئقذ ف رعشلا ليلت : صحألا 2"
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 7 را الا | ريرج لظف

 هرهص ىلع مدْقي 257 جاجحلا اهحاصو س يقل قارعلا ا رصعلا اذه

 : هيف لوقب «زجرب هحدميف « ةرصبلا ىلع هبئان ىقثلا بويأ نب مكحلا همح نباو
 ("7مركلا ويوبو رلا ٍدِقْعَم ىف مهتملا ريغ جاجحلا ةفيلخ ٠ 2 ءووريب 2 مهما 6 . 3 170

 بتكف «هنع هرب جاجحلا ىل لإ بتكف « هرعشو هفرظ هبجعأف هقطنتساو

 هحدمب ريرج هل شاع ام ناعرسو . همركأف يلا ليوم ف هيلا

 ” ج اجحلا ةلوصك لوصي نم مأ مكبلع قافنلا َمَلَطم 5 م

 ل ةزاخب قير هل دإ " . ”ةظيقحب' :ءاستلا لع ' رامي نع 7
 م # ١ ١

 جاهنملا حض ناو ةريصبلا ىضام اونقيتو اوملعاف فسوي نبا نإ

 "جاو قئارطلا ثفلتخم ٌليللا» همه ىضْمُي تارمّقلا ىلع ٍضام
 جياد نع هلكن صللاو ىّدهلا لبس مكارأو اشرلا عنم هاا نع دكت سلا ٠ ..فدملا لي ”كارأو اناا ١ ع ه2 وو و 8

 .جاجضلك تمقأجاجضلال بس اوريخت نيقفانم تيار اذإو ء . 8 م 7 ٠
 جاجأو نخاود تاذ ءاربغ ةنتف نم مهتيفشو مهتيواد

 5 -ٍ 5 5. - م 0
 جاجحلا بئاقح تعنم دقلو قفانم لك نانس ترسك دقلو

 هم(

530 

(7 

 لصتت ىرخأ ,تافصبو «ميدق نم برعلا اهلي ىلا تافصلاب هحدمب .وهو
 ةفئاف ةعاجش عم « قافنلا روغث دس هنإ لوقي ذإ ٠ قارعال هتيالوو هتسايسب
 فرعي « ةسايسلا حضاو ةريصبلا ذفان هنإ لوقيو . مامذلا ىلع ةظفاحمو
 عنمو سانلا ىف لدعلا ماقأ فيك روصيو « دئادشلاو تارمغلا نم جرخي فيك

 . اليل ريسلا : جالدإلا (ه) . لصأ : وبوبب (1)
 ل 0 (5) .دعصملا وأ « ىلعأ نم ذفنملا : علطملا (؟)
 نخاودلاو . رانلا ةجأ نم جاجألا 0920( . بضغلا : ةظيفحلا (”)

 ناعدلا 0 . ملظم : ىجاد . دئادشلا : تارمغلا (4 )
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 موف هنإ لوقيو . مهدملا ليللا ف قيرطلا عاّنطُتو صوصللا ىلع ىضقو ةوشرلا

يفرحنملا ةئسأ مطحو ةضيرملا سوفنلا ىواد هنإو ٠ لطاب و لئام لك
 ةلودلا نع ن

 نبا ةروث ىلع جاجحلا ىضقيو . اداسف ضرألا ىف نوثيعي نمم دحأ كانه دعي ملو

 : الئاق هيلع هراصتناب هأونيف 87 ةنسثعشألا

 حون هاعُد ّلثم ُجاَّجحلا اعد

 ٍليَمَع ىلأ نباي ّسفنلا تربص
 00 8 ١

 لزني مل كبر ْضْرَي مل ولو

 ٍِبْرَح ران ةفيلخلا رعَس اذإ

 2 20 03 ١(
 اباحتساف ج راعملا د عمساف

 اباوُدلا ىرت فيكف ٌةظّئاحم

 اباضغلا رصنلا عم : ةكئالملا

 اباهش اهّبَقْنأ جاجحلا ىأر

 .٠ ىلا سيول 0

 هتراهموهرعشةعو رل هيلع هلطب تي جاجحلا فري رج رعش هيلإ لقي و « ىنارصنلا

 ى ةقداص ةبغر ريرج دنع دجوو « هيلإ هيدهسي نأ جاجحلا ىأرو . حيدملا ىف

 «كلملا دبع ىلع اهدفو ىلا هتدافو ىف هعم هبحصف «هيدي نيب هحيدمب لكم نأ

نلا ىف هل نذآف دمحم هنبا عم هيلإ هب ثعب لب : لاقيو
 هحئادم دشنأف أدبف « ديش

 : اهالهسا ىف لوقي ىلا هتديصق هدشنأ مل « ةدحاو دعب ةدحاو جاجحلا ىف

 م © 2 9
9 

 تلاق مث َةرْزَح مأ تّرعن

 اهني 4 ةيغاش ىهو ٠ لّلعت

1 - 8*2 . 

 ىيبنلجف  روحبلا حاتماس

)١) 

 حاقل ىوذ نيدروملا تبأز

 ''حارقلا عيا نم سافنأب

- 1 

 ' ىحايتما ىرظتناو موللا ًةاذأ

( 

( 

 و

 تيأر دق فإو

 اياطملا بكر نم َرْيَخ متسلأ

 ىلع رذت ال بر) ٠ حون ءاعد ناك )١(

 مرذت نإ كنإ « ارايد نيرفاكلا نم ضرألا

 ( ًارافك ًارجاف الإ اودلي الو كدابع اولضي

 . هلالج لج للا : جراعملا وذ

روي لبإلا باصصأ : نودروملا ( ؟ (
 . ءاملا اهنود

 . اهجاتن لوأ ىف ةقانلا ىفو ةحقل عمج : حاقلو

 | ىحادتما»و ةقئيلخلا ىترايز اقَح لع

 )6 2 رص

 "حار نوطب نيملاعلا ىدنأو

 . هتاجوز ىدحإ : ةرزح مأ

 .ةعئاج :ةبغاس . مهلغشت : اهمانبأ للعت (م )

 . درابلا : ميشلا . ةعرحلا : ءاملا نم سفنلا

 . اصلا : حارقلا
 . ءاطعلا وهو حيملا نم ىتتسأ : حاتمأ (:غ)

 . دوجأ : ىدنأ 6
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 نب قدشألا ورهع لثم كاللا دبع ىلع راث نم مجامي ذخأ.نأ ثبلي لو
 هيلع ىبضق فيكو هتنتف روصي ريبزلا نب هللا دبع دنع فقوو . صاعلا نب ديعس
 نيب نم نو ريدخلا مهنأو هترسأو كالملا دبع جدي ىضمو . ًامريم ءاضق كلملا لبع

 : لوقي « هئاول تحت اهعامجاو هل ةمألا دايقناب أهونم ؛ ةفالحلاب نييشرقلا

 هَ 2 5 0 2 3

2 

 2 ع

 0 اب نيدحلملا توعد أ

 ايزربه ةفيلخلا اودج» دقف
 و : و

 شئيرق ىف كِصيِع تارجش امف

 رحادر ةململم ىف رمح 10( ا 5 ا 2 هه

 0 - مك
 حابتسم م ء ىس امو

2 - 5( 
 'حامجلا نم تيفش له « احامج

2 4) 
 ىجاونلا نم سيل صيعلا فلا

 2( 24 1 5 5ك
 ىحاوض الو ع ورفلا تاشعب

 حاحصلا نم ضارملا ٍتنيبو اوماقتساف ةريضتلا سال ههعأر 6( 2 و مهر م 2: 4
7 

 ةينامثو لبإلا نم ةئام هاطعأف ًاديدش ًاباجعإ ريرجب كلا دبع بجعأ 5 0 و
 لب ءبسحف ًاحدام سيل ةديصقلا هذه قف ريرجو . ةضف نم ًابل حمو ةاعرلا نم
 هموصخ مججاجي و 2 ةفالحلا ق هقح نع عفادي ) همكحو كلملا دبع نع ماحم وه

 مهقح هوفلخ نمو كلملا دبعل هحئادم ىف ررقي هتايح ةيقب ىضم دقو « افينع اممجه
 « ماتلا ىعملاب أيسايس ارعاش دعب ةيحانلا هذه نم وهو « سانلا ىلع ةفالحلا ف 2 5 ص 2 د و ُ -. 4 ّ

 هماهس دس لازي امو مهع لضانيو مكحلا ف نييومألا ةيرظن نع ىماحب ًارعاش

 لمعلاو ىوقتلا نم عئار راطإب مهسفحي كاذ فيعاضت ى وهو 2 مهموصخ ىلإ
 لطاب لهأ عيشلا نم مهفلاحي نم نأو «قحلا ىلع مهعيش نأ اررقم . حلاصلا و © س2 50 5 0 وجع نا

 ١ : كلملا دبع ىف لوقي « عدبو ءاوهأو لالضو
 4 ٌْ يلا ةملحلا ذولا ص ع

 ْعَمْج الو ماكحأ سانلل ماق اه هؤرنقل

. 
 ًايضاب رومألا ق ًاذفان : ايزريه (8) . رثكلا شيلا : مهدلا . اوعاطأ : اوناد

)١( 

 هنأ ديرب . رجشلا : صييعلا 0 نلأ دصخي . ةهمخحكض 2 حادر : ةعمتج : ةململل

 . ديحاوذ قف سيلو زعلا ميهص 3 . هيلع اوراث نم
 . ناصغألا. ةقيقد : عورفلا ةشع ةرجشلا (5 )
 . اهيلع قرو الو ناديعلا ةيداب : ةيحاضلاو
 . تلنيبث : تليد 0

 كلملا دبع ةبلغو ريب زلا نب هللا دبع ديري ) ١(
 ع زاجحلاو دجن نم هيدي ق ناك م لع

 : حامحلا .: ريبزلا نبأ : بيبخ وبأ (؟)
 2 نالملا أو دانعلا
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 رع 00000
 عرو ةبايه الو تيلو امف فرس ال هليا نيمأ نيمألا تنأ

 24 نم
 ور 5 ٠ 11 2ث ِ

 حيشلا» ماوهالا تقرفت اذإ هتعيِش ُهلا ىدهَب ُكراملا تنأ

 همم < مم لع 1 - هع لا

 عمتسم تلق امهمو عاطم انيف هب ترمأ نْمُي ىلع رمأ ّلكف

 عّدبلا هئيد ْنَم ىلع اهظع ًالْمَت مكلَضَف هلا نإ ناورم َلآاي

ب نو”داحي نيذلا ءاوهألا باصصأ ىلعىرزي هنأ حضاوو
 نوي ريب زلا نم ةيمأ ى

 مزليف « كلملا دبع ىَّفوتيو . ةلالضو عدب لهأ مهمسيو « ةعيشلاو ج راوح او

ف « رمألا لوأ ىف هوفجي ناك هنأ رهظيو « ديلولا هنبا
 ىلع هيلاو رمأ هنأ انب رم دق

هنأ ريغ . ةمراص ةبوقع أحب نبابو هب لزني نأ ةئبدملا
 ؛هنع اريرج فرصتي مل اذ

 لواحو « هاجهف « عاقرتلا نب ّىدع برقي هاري ناكو «قشمد ىف هب "ملي ناك دقف

 نأو ديلولا ىلإ ذفني نأ ريرج عاطتساو . ةيفاعلا رث5 ايدع نكلو ٠ هريثتسي نأ

لع ةعئار حئادم نم هيف هجبد امب ًانسح ًاعقوم كلذ دعب هنم عقب
 : هلوق ةلك اش ى

 مه ل ع* و 0 : 7 7 »

 _مدغملاو هواول ره رصنلاب ىطصملا مامإلا وه ديلولا نإ

 _ملساو ربانملا ىلع ُلغاف َتْكُلُم  ةفيلخ نركت نأ ردك شيعلا وذ

 ديلولا مزع اذإ ىبح « ةريثك حئادم هل مدقيو « زيزعلا دبع هنبا مزلي هارنو

 هلبح ف بطسحتي هانيأر زيزعلا دبع اهتيلوتو دهعلا ةيالو نع هيخأ ناملس ةيحنت ىلع

 : هلوق لثع

 ع .٠ 03 - # م

 عباصألا زيزعلا دبع ىلإ تراشأ ©” ةفيلخ ٌريخ- سانلا أ ليق اذإ

 دفيف « ناهلس ىلوتيو ديلولا ىّفوتيو « فورظلا روطتت ام ناعرسو

دع نمو هاوقت نم روصي ام « هيلع هفطع لزنتسي نأ الواحم « ًاحدام هيلع
 هل

 نسحأو قارعلا لهأ نع هملاظم "در فيكو جاجححلا مهنجس "نم قلطأ فيكو

 )١( ءارلا حتفب عرولا كلذكو نابحلا : ةبايلا .
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 ىدهملا هنأب هل ًايعان ةمألل هراتخا هللا نأب و كالذ فيعاضت ف وهو «٠ سانلاىلإ

 : )1( لوقي 0 رظتنملا

 ليبسلا حضو دق ىدهملا وه متملع دق كرابلل ناولس
 ُلوسرلا َدهَع ىذلا تيدي سفن لك ىملاظملا نم ترعأ
 ليمب ال حبصأ لْدَعلا ُنّروَق دع تانكي "ةعيب كل تقص

 1 ًء
 "لوح هب سيلو ىسمأ نمو ىاتيل» لمارألا كوعدتو -

 ؟لوبكلا هب ٌرضَأ دق ناعو دهب دعب ٌفّلكملا كوعديو

 نأ ىأر ناملس نأ ريغ . دهعلا ةيالول هحشريو « بوبأ هنبا حدمب هارنو
 دصوأف ايندلا ىف دهزيو هنيد ىف هلأتي ناكو « زيزعلا دبع نب رمع ىلإ اهفرصي

 نيسحو هتفع نم هيف فرع امل هبرق هنأكو « ريرج ىوس ءارعشلا نود نم هباوبأ
 ررتفت « ةفلت# حئادم هيف هلو «ةنيدملا ىلع هتيالو مايأ ىلإ عجرت هب هلتفرعمو « هنبد
 . هلوق لثم نم سانلل هافطصا هللا نأو هأوقت اهف

 رّوسلاب ليللا موقتو ىرهلا ىصْمَت دريس .ىدهلاو: كربلا قف ل 2 ٠ .٠
 رَدَق ىلع ىبرم هّبر ىنأ امك اَرَدَق هل تناك ذإ ةفالخلا لان

 اهم بجي ناك ام لكو ةيعرلازع روشعلاحرط ى رمح 0 ريشي و ه0 19 4 و 1 ل . 2
 : ىرخأ ةحدم ىف لوقيف « ؟؟) جارحلا ريغ

 رلداعلا مامإلا ىف ةفالخلا لعج اًدّمحم ىنلا ثعب ىذلا نإ
 (“لحاسلا روسج ىلعروشٌعلا سكَم جرحت تعنم ام تعفن دقلو 7 لق 0 ش

 سس بيس

 ) )1١لوبكلاو . نيجسلا : انه ىناعلاو . هتقاط امل هنإفناملس ةسايس العف مري انه ريرج :

 فس ىلإ حوضو قا انه ريشي وهو . 3 سائلا ىلوأ و نوجسلا لهأو ىراسأل ! قلطأ ةفالحلا! ىو
 لع ءاجحملاب هونت هنأ ريغ ؛ هملظو جاجحل عجارو م. غو ىريطلا رظنا . هناسحإب
 . هتيميم قف قدز رفلا عنص ام وحف « ملسم نب ةبيتق لتقف اهمظن ىلا قدز رفلا ةيميم'

 . 501/0 ىربطلا رظنا (؛) . ضئاقنلا ىلع مالكلا ىف ابنع انثدحت دقو '
 ةرطنق ىف ةراملا قيرظ ثيحسكملا عضوم (ه ) . ةوقو ةليح : ليوح (؟)

 رخو أ قزف مننا" نيزلا ١ مهم دعي لكلا 2237



 <ي64و

 ىتح هيف ةمألا ةعيجف روصب « اًراح ًابدن هبدنف « رمع ىفوت ام ناعرسو
 : رهدلا ىدم هيكبت سمشلا نإ لوقيل

 ايساو هاذ تيب مارا يغباب انقل نسوا يأ ةاعتلا قلت

 ادع اي هللا رماب هيفا تم هل تربطصاف اهظع اًرمأ َتْلْمُح

 ""ارمقلاو ليللا موجن كيلع ىكبت  ةعلاطب تسيل ٌةفساك سمشلاف
 « باهملا نب ديزي قارعلا ىف هيلع روثيو « كلملا دبع نب ديزي ىوتيو

 ديزي اهب حدم دئاصق ىف ًارارم ريزج هب حيصيو « ةملسم هترود ىلع ىضقُنيو
 ثم 4 ءافلفلا نزف ةيقئاسا ابنا ووص ىلا ةيلاحلا ةزوضلا ننفتي < كلما دبع نبا

 : هلوق لثم
 روصنم هللا باتكب تبثم بجتنك تلاتخاو ربانملا ناز

 0 - .٠

 هحيبدم ىف هوني ًامئادو . مهم دهعب هئابآ نع كللملا ثرو هنأو لدعلاب هفصيو
 ةيئارو ىه لب « شيرق ىف الو ةمألا ىف ةماع ةفالحلا تسيلف « دهعلا اذهب مل

 دبع نب ماشه مهنه مهحدم نم رخآو . ةقثوم دوهعب مهف ىلاوتت ةيمأ ىب ىف
 : ةمركع هنبا عم هيلإ اهلسرأ دقو « اهب هحدم ةديصق رخآ ىف لوقي هيفو « كلملا

 - ه 3

 ةءانقلا هنري قفلت نعرف نإ عرفت ىدهلا لإ

 ("ناضفنا ةقواقلا ىقطت الف“ هاك مكمصُنَي لا "لحبك

 كلملادبع نب ةملسمح دمي وهف « مهئانبأ نم ًاريثك ءافلخلا بناجب ري رجح دمو

 + ماشه نب ةيواعمو نايلس نب بويأو سابعلا هاخأو ديلولا نب زيزعلا دبعو
 ذنم شاع هنإ كلذ دعب انلق اذإف « ةمألل اهراتخا هللا نأو ةرسألاب هوني ًامادو
 تا ا نيغلابم نكن مل نييومألل ةيعاد كلملا دبع فرع

 ىرسقلا ادلاخخ حدمو ءانمدق اك تى مكحلا هرهصو جاجحلا حدم دقف ةليلق

 نب رجاهملا لثف متو سيق فارشأ رعب دوا تلال كندر رتل فحم

 )١( هتاقاط : لبحلا ىوق (؟ ) ديأرمقلاو ليللا موجن هلوقب ديري .
 نيدبآلا .
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 لكن ىذلا ىنزاملا دونحأ نب لالهو ىرملا نمحرلا دبع نب ديس اوىنالكلا هللا دبع

 : هتوص ًاحذام هب ىغغت هناويد ف توص مخضأ لظيو . مهرو ق بلهملا لآب

 . نونف نم نفلا اذهب ملي دكي مل هنأ ىلع لدي ام انمدق ايف لعلو . نييومألا ىف

 فو  :قدزرفلا هيف قيسي ناك كش نودبو « هنارقأ ىلع هيف زّرب ىتح رعشلا
 ف همدقتي ناك دقل لب ٠ ناهر ىسرف لطخألا عم هيف ناك هنأ انمدق انك" انيأر

 راطإ نم هيحودمم لوح عضي ناك امب ًاضيأو « هظفل ةبوذعب نايحألا نم ريثك
 . ةمي ركلا هتيلاثمو مالسإلا

 بلطتت ىلا تاعوضوملا ىف ًاعيمج قدزرفلاو لطخألا ريرج مدقتي ًامئادو
 ؛ راقولا عنطصي ًافلكتم لطخألا ناك ذإ « روعشلا ىف ةقرو ساسحإلا ىف ةقد

 ىف قوفت كلذلو « ةبلص ةنشخ سفن بحاص  انفلسأ امك  قدزرفلا ناكو
 هتاملك لسريل هتأيه هئابآو هتريشع بقانم نم ةريزغ ةدام دجو نأ هدعاسو رخفلا

 هثريشعل نكي ملف ريرج امأ . ةرسمدملا قعاوصلاو ةفصاقلا فصاوعلا اهنأك
 ًٌّض قيمع نزح ىلع هسفن توصناف « ةديمحلا رثآملا نم ءىش هئابآل الو

 . سفنلا رهاط ًافيفع اني د ناك ذإ م هرثأت ءافصلا اذه فدازو « درع

 : لوقي ذإ « ةرزح مأ هتجوزل هءاثر "أرقاو

 ْراَرِي © بيبحلاو ِكَرْبَق ترْزذ ٌرابعتسا ىتداعل ايَحلا الول
 راغص كيني نم مئاعلا ووذو رك ىتتلع ذإ ىلق تلو

 ٌراقوو ةنيكس لامجلا عمو  رظنم لمجأ تيك كارأ دقلو

 رارسبألا»و كيلع نوحلاصلا» اورّيُحُت نيذلا ةكئالملا ّلَص
 ءاهدالوأو وههنيب و اهنيب قيفصلا توملاروسمايقل « ريرملا هعجفت سحت كنإف

 لد عيفرلا اهقلخو اهامج اهف اينيحم ءهبلق نمؤملا ملسملا ءاعد ان وعدي وهو

 هيلإ هاذه ىلا ةمامأو هذه ةرزح مأ : : هتاجوزب هتاقالع نأ ىلع ةريثك لئالد

 .. ةبحمو 0 تاقالع تناك « حونو لالي هينبا مأ ةيمليدلا مكح مأو جاجحلا

 « هنس -ةربسكو هشديسع هيلعت باع دقو ؛ رةرسخأب اهارتشاةيراج ىوسهيلع زشننت ملو

 نهذختا دقو « دوب اًدو هنلدابي هك وكذملا هتاجوز امأ . ًايضار اهقرافف



 - أمال |

 حاتأو . هضئاقنو هدئاصق ىدي نيب هب مادقي ناك ىذلا قيقرلا هلزغل ًاعوضوم
 ن* ديري ام لك لزغلا اذه نم غلبي نأ نزحلا ىلع اهؤاوطناو هسفن ءافص هل

 فطعتس و فطلتي هيف لازي ام ذإ « رهاطلا صلاخلا تملا رب وصت

 : هلوق ةلكاش ىلع عّرضتبو

 هارآ هل حييضأو يللا لي

 : هلوقو

 ىميبت ىتح ىرهلا ثمدك .:دقل

 ضرم اهفرط ىف ىتلا نويعلا نإ
 هب كارخال ىنح للا اذ نعرصي

 قِرْغ اهناجلا ل مهتعبت تأ

 كقول ل

 ام هترايز نمو ىلع

 مايثلا عّجه اذإ ىنقرطيو

 اناتك بحلا اذهل عيطتسأ

 انالتق .نييخي مل مث اندلتق

 ؟؟اناسنإ نيملل كرات ىرت ام له
 داشأ اذإف « قاطب ال ًافاعذ امس حبصأ هنوجهي نم ءاسن اجه اذإ ناكر

 نهقوف ري ًاديكو هل ةظاغإ قدزرفلا ةكئوز راوتلا ةريشع ءاسنب وأ هتريشع ءاسنب
 نمو « بولقلا فغُشي ىذلا رهابلا نهامجو ميركلا نهقلخ ًافصاو « هرعش روهز
 : راوثلا ةريشع ءاسن ى هلوق .عراب

 (7براشملا نهريغ ًاحالم تناكو ىّدصلا هب ىَفْشُي نزُملا ءامك َنهو
 ىلع دلولا ءاقلت اهمانحو ةوبألا فطاوع فصي نأ عطتسي ل ًاميدق ًارعاش لعلو

 ا عل ينل ةفرطتلا دع ىق كلذ روص ام ؤحت

 و

 ةمأ هّنْشَت / ًالالب ل
 وش

82 

 همه ماس وهو رومألا .ىضعي
 وعر 0 ع

 نيحلا ىف مان وهو هروزياهفيط نأ ديري )١(

 . نيحلا دعب

 . اهقدخ داوس ٠ نيعلا ناسنإ (؟)

 . شطعلا : ىدصلا . باحسلا : نزملأ 0

 مه م .٠
 ك2 8
 (4! هملشو هحيير َعادصلا ىسي

 2 ت6 ه-

 هر : 2

 ىرثش ل 9 ا

 هنشت لو ٠ ةيمجعأ هم همأ نأ ىلإ 57

 .اهمحع

 دصلا : مجنا (0)

 . هرتسيو همهبي : همغي (1)
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 ةقدب لصتت ىلا تاعوضوملا عيمج ىف ىترابي ال ناك ًاريرج نأ حضاوو
 لزغلاو ءاثرلا ق قدز رفلاو لطخألا قبسي كلذل وهو « رعاشملا ةقرو سيساحألا

 ناك ذإ صلاخلا ءاجملا ىف امهقبسي كلذك وهو « ةوبألاو ةيجوزلا فطاوعو

 نكمي ام لك اهل المح ؛ هموصخ روحت ىلإ اهدادسيو هماهس شيري فيك فرعي
 0 عوضوم امهدحأل سيلو . موه نم
 وأ عوبري ىلإ هتريشع نع عفتري نأ الإ « كاب ىببي ةدام ريرح نكي ملذإ
 : هلوقك ةعئار تايبأ هنع ' دست لثنيح 2 ةماع مت ىلإ

 اباضغ مهلك سانلا تبسح رم ونب كيلع تبضغ اذإ
 نأ قحلا نمو . لاجملا اذه ىف قدزرفلا نع رصقي لاح لك ىلع هنكلو

 « ريرحخل دومصلا عاطتسا كالذلو «رعشلا عي مبأئي نم ارسم اعين ناك قدز رثلا

 الإ « ًاعيمج نيرعاشلا نود قأي هل - نأ عاطتسا هنأ عم - لطخألاو

 ادق مهلع مكحلا اذه "سفن قاسو . ةجهوتم حيذم عطق نم ةر و هقوسي |

 ةعيب ر نكلو امهلثم لطخألا نكي م : ممع لئاس . لا نب قاف 2 8

 ري رخل تناك» : لاقف قدز رفلا ىلع اريرجلضفي ىضمو ( هيف تطرفأو ه1 كمعت

 نوحوني اوماقف ( هجوز )راونّدلا تتام دقلو , قدزرفلا اهتسحي ال رعشلا نم بورض
 ىأو : لئاسلا هل لاقف . حلصي ًارعش قدزرفلل اودجي ملذإ ؛ ريرج رعشب اهلع
 هتيثرم راشب هيلع دروأف «ةرزتح مأ : هتأرما اهب ىثر ىلا الإ ىنارملا نم ريرحل ء ىبش
 : اهف لوقي ىلا ةداوس هنبا ىف

 ىلابلا ةُمّرلا ٍظعك تْرِص نيحو ىِرَصَبْنمُرهَدلا فك نيح ىتتقراف

 , 130 هلئاس عنتقاف

 لقصب ةيانعلا دشأ ىتنعي لطخألا اندجو ةثالثلا بيلاسأ ىلإ انعجز اذإو
 ىنعي قدزرفلا نكي ملو : ةيلهاخبا ريهز ةسردم قوذ نم هنأكو « اهحيقنتو هظافلأ
 فارحنالا روص نم ريثك اهف رهظ مث نمو « ةبانعلا هذه لك هظافلأ لقصب
 نم  انفلسأ اك كلذ هاتأ دقو ءعضوملا اذه ريغ ىف اني رم ام ومن ىلع ذوذشلاو

 )١( م51 ص مالس نبا .
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 ةريصبلا ىوق ناك هنأ هيف كلش اال امو . ىغاطلا هدرمت نمو اهبالصو هسفن ةنوشخ

 تايبأ ضعب ىلع وطْسَسي ناك هنإ اولاق ىح « هئيدر نم هديج زييمتو رعشلا دقن ىف

 هرعش ىف زاتمي ةماعب وهو . هباجعإ اهب طرفيو اهنسح هرمي نيح « هيرصاعم

 « همغن ةوالحو هملك ةبوذع ىف ىّرابي ال هنإف ري رج امأ . هرشسآ ةدشو هظفل ةلازجب

 نآرقلاب هرثأت نم كلذ هءاج دقو « ىفاصلا بذهملا قوذلا تسسحأ هتأرق اذإف

 ترجف « درمت نم بئاوش بورصا ةقيقر ةنيل هسفن تناكو « هبيلاسأو ميركلا

 ذلتو اهسرج لامكب نذألا "ذلت راعشأ « قارقرلا لودحلا اهنأك * ةيفاص هراعشأ

 ٠ ةدئفألاو سوفنلا



 عبارلا ,لصفلا

 ةعايسلا ءارعش

 نييريبزلا ءارعش
 فارشألا فوفص ىف رهظت تذخأ فيك عضوملا اذه ريغ ىف انيأر

 دهعلا ةيالوب ديزي هنبال ”ةعيبلا ةيواعم ذخأل ةداح "ةضراعم ةباحصلا رابك ءانبأ نم

 نب هللا دبعو بلاط ىلأ نب ىلع نب نيسحلا داق فيكو « هدعب نم هل هفالختساو
 « هوعيابيل نيسحلا ةفوكلا لهأ ضعب اعد نأ ثدحو . ةضراعملا هذه ريبزلا

 «ةكمب ذاع ىذلا ريبزلا نبال وللا الخف «هتياغ نود لتُنق هنأ ريغ مهملإ ىضمو

 عقوأو « ةنيدملا تراثو « هلاّمتو دب زي ىلع عينشتلل ةادأ نيبحلا سف سلحلا كقو

 نايعلل. ادبو «٠ زاجحلا ىف حوردللا تعستاف . ةروهشملا ةرحلا ةعقو ديزي اهب

 لئابق نم اهريغو بلك فويسب نومكحي « نييشرق اوناك نإو ٠ نييومألا نأ
 نأ اقضو, مكحلا ىف ء ىش ةماع زاجحللالو شيرقل "دعني مل هنأكو «ةينعلا ماشلا

 « قشمد ىلإ زاجحلا ىف اهتيضاحةنيدملا نع ةفالحلا اولوح مهنكاو نويشرق نييومألا
 لئابق ىلع نودنتسي اوحبصأ لب ٠ شيرق ىلع مهمكح ىف نودنتسي اودوعي لو
 لوسرلا ةنيدم اهب اوحابتسا دقل ىلب « سانلا باقر ىف اهنومكحيو ةينملا ماشلا

 « ىعرش ناطاسب ال ديزي اهملو اك" ةفالحللا نود اوضم دقو . ملسو هياع هللا ىلص

 ةباحصلا رابك ءانبأ نيب الوأ ىتأي ال ديزي نأ ذإ « ةوقلاو فيسلا ناطلسب امنإو

 شيحلاا هجتاو . ةلضافلامهيريسب و مالسإلا ف مهئابآ ةقباسب هنولضسفسي نم مهموبف :
 ريثك بهو « ريبزلا نبا ذوعي ثيح ةكممىلإ ةّرخلا ةعقو ىف ةنيدملا بكس ىذلا

 « راصح هلوح نم برضو . مارحلا دلبلا نع دلل جراوحلا نم ىتح برعلا نم
"54٠ 
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 . هجاردأ شيحلا داعو « راصحلا عفرف « ديزي .تومب تءاج ءابنألا نأ ريغ

 نم هوبأف « ةعامجلل ريتخا ىذلا ىئرقلا وه ريبزلا نبا نأك ذئئيح ادبو
 هللا ىلص لوسرلا جوز ةشئاع ةديسلا تخأ ءامسأ همأو نيمدقملا ةباحصلا رابك

 ام ناعرسو « ةيقيرفإ حوتف ىف كراشو ايقت ةيصخشلا ىوق ناكو . ملبسو هيلع

 هتعبت تاذكو « رصمو قارعلا هتعبتو ةريزخاو ماشلا ف سيق هئاول تحت تمضنا

 ةيواعم هنبا ديزي دعب ىلوو . ىسيقلا متاحا مزاخنب هللادبع ةدايقب ناسارخ
 لوقيل ىبح « ىهتنا دق ةيمأ ىبب مكح نأكادبو : ًاعيرس ىفوت هنكلو + هنم دهعن

 (١!ناسار ةداردع نبا

 م ا و ىلا ءو 7 ل و 8

 ميقم مث نيراوحب دسج مككلم رخآ نإ ةيمأ ىبأ

 مرا هم - ىلا لا 1000 6.
 موثرم فعءار قزو بوك هداسو دنعو هتيئم تق

 #َ هَ هم

 ("موقتو ةرات دعقت جنصلاب هتاوشت لع :نكش ةنرمو

 نب ناورم ثبلي ملو « ةكم نم هتعبت ىلا تايالولا دوقي ريبزلا نبا لظو
 ”ةعقو ماشلا سيسقب عقوأو« ةينعلالئابقلاو بلك هدنّسَتت ماشلاب رهظ نأ مكحلا

 هل تباجتسا نأ رصم ثبلت ملو « ماشلا هل تصلخف «ةروهشملا طهار جرسم

 ىلإ نيينايفسلا تيب نم ةفالخلا تلوحت كاذب و . زيزعلا دبع هنبا ابلع ىلوو

 ناكو « كاملا دبع هنبا هفلخو ىفوت نأ ثبلي مل ناورم نإف « نييناورملا تيب

 ىف ناكو « هلوح نم سانلا عمج ىف لاملا مدختسي فيك فرعي « ًابيرأ اًنيسايس

 برحضسيو «هنع نوفرصني برعلا نم ًاريثك لعج ديدش صرحو لخم ريبزلا نبا
 !*” هيلع دسفو «هنبا لب ليقو« ىدسألا كيرش نب ةلاَّضف نأ وه الثم كلذل ةاورلا

 )١( ىربط 6/45١ . ) )4ةينغم : ةنرم .

 نب ةلاضف ةمجرت ةدافولا هذه ف رظنا (ه) ١ اهب قوتصمح ىرق نم ةيرق : نيراوح (؟)
 71/1 (بتكلا راد عبط ) فاغألا و كيرش . ديزي

 ةباصإلاو 454/0 ركاسع نبا بيذهتو اهدعي امو 2ىح رسكنا : موثرم . لئاس : فعاب (؟)
 . 105 ص ءارعشلا يجعمو ؟؟4/+ . رمحلاا هنم ترطقت
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 تره ٠

 ك9 دلجي اهعقرا:لاقف ء 2" ترب دوأ ١تّبقت دق ىقان نإ:هل لاقف

 كتيتأ ىنإ : ةلاضف لاقف « حصت اهب 00 ل هر“ اهئفصمخاو

 نبا هل لاقف « كيلإ ىتلمح ةقان هللا نعلف «افصوتسم كتآ ملو المحتْسُم

 : لوقي وهو ءهدنع نم ةلاضف فرصناو . اهكارو 2١ نإ : ريبزلا

 ("دافصلا دودشم باوج را ىصولق تَبِقَت ْنأ هيلإ ع

 ٍدادسلا ريغ مكلذ ء لاحم اًكْلُم موريو ةقانب ع

 لعلو . مهلإ رئاص هنإ لوقيو « ضايفلا مهمركو ةيمأ ىبب ديشُي ىضمو
 نبا ىأر نع اور دص نيذلا ءارعشلا ةلق ىف ببسلا رسفي ام ثداحلا اذه ىف

 . لابنلا هذه هينْعَست نكت مل امنأكو « مهرعش لابنب هنع نيعفادم ةفالحلا ىف ريبزلا

 امنإو « ريبزلا نبا فص ىف نوفقي ءارعش كانه نكي مل هنأ كلذ ىعم سيلو
 < هلع هلفيتكاهي ثغر لق وأ ةياعدلا قم نوللا: اذخ قع هنلز تعز هنأ هان

 وعدي ناك ثيح زاجحلا ىف آل « ءارعشلا نم ريثك هفص ىف فقو دقف كلذ عمو

 قارعلا ىلع هيلا» بعصم هيخأ ندلو ةريزحلاو ماشلا ىف سيق نيب لب هسفنل
 لئابقلا نيب تلعتشا ةيب رحلا عئاقولاو تايبصعلا نأ عضوملا اذه ريغ ى انب رَمو

 نيفرطلا ىف ءارعشلا نأو «ةيناث ةهج نم بلغتو ةينعلا لئابقلاو ةهج نم ةيسيملا

 نيرخافم ىرخأ ةرابعب وأ « نيمجاهمو مهلئابق نع نيعفادم مهتتسلأ اوُلس ًاعيمج

 « :بسحف ةيليبقلا ةيبصعلا ىف ناضقانتي نافرطلا نكي ملو . ًاريرم ءاجه نيجاهتمو

 ىوهو ريبزلا نبا عم سيق ىوه ناك ذإ « ةسايسلا ىف ناضقانتي ًاضيأ اناك لب
 «ةسايسلاب ةيبصعلا مهراعشأ ىف تطلتخا مث نمو «ةيمأ ىبب عم بلغتو ةينعلا لئابقلا

 سيق ءاجه لطخألا اهنمبض ىلا «نيطسقلا فسخ» ةديصق كلذ لثمي ام ريخ نمو
 نم اهل هتمدق امو ةيومألا ةفالخلا نم هتليبق فقوم ًاروصم كلملا دبع حيدمو

 . هيقيل هب فحلا زرخم نأ تقرو ىح اذإ ريعبلا بقن نم : تبقن ) ١(

 . ىثعلاو ةادغلا : نيدربلا (ه ) . هفافخأ
 . معن ىعمي انه نإ (1) . اهرهظ ىف حرج اهباصأ : تربد (؟)
 هب دشي ام : دافصلا . ةقانلا : صولقلا (7؟) افخ ال لمحبي نأ ديري : دلحب اهعقرا (* )

 . هوحنو ديق نم ريسألا : .. دلج نم

 ديري . زرحلا : فصخلا . رعشلا : ياكل (



 فلن

 رطقت اهدجن ثراحلا نب رف راعشأ حفصتن نيحو . ةيناسلو ةيب رح تادعاسم

 اهميعزو بلك ةليبق دض هنود نم فقي هنأو ريبزلا نبا ىسنيال هديده ىف وهو

 : 23" لوقي « ةيمأ ىب رصاني ىذلا لدْحَسب نبا
 ع و ا

 لتقيف ريبزلا نبا امأو ىَيْحَيف
 ىو 2 و ِ ل 5

 ""لجحم رغأ ٌموي نكي الو هنولتقت ال هللا ٍتيبو ميذك
 كرار 0 رو تا

 ("”لجرت نيح سمشلا نرقك عاعش مكقوف ةيفرشملل نكي الو
 . ةسايسلاب تاراثلاو لو>ذلا نيفرطلا راعشأ ىف طلتخت تناك وحنلا اذه ىلعو

 ىلعآيساق ًاممجه نش اهماحمو سيقناسل ًاريرج ىرن ذإ ءاليوط كلذ نوحي اولظو
 . ضئاقنلا ىف انبرم اموحن ىلع هديك "دري هل ىربنا ىذلالطخألا اهرعاشو بلغت

 قارعلا ىو املف 6 ءاخسو ةعاجش شيرق نايتف نم ريب زا نب بعضم ناكو

 نيكدو نادمه ىدْنعأ لثهنو ريثك مهم هحدف « ءارعشلا ىلع هثويغ تلم هيخأل
 ىذلا ىسايسلا رعشلا انمبي امنإ « انمبيال وه ثيح نم حدملا نكلو « ىلا

 ميلع ًابلؤم ةيمأ ىبا ايجاه « ةفالخلا ىف ريبزلا نبا ةيرظن نع عفادي ناك
 رعاش وهف « تايقرلا سيق نبا هغلب ام كلذ نم غلبي مل ًارعاش لعلو . لئابقلا
 . اليلق هدنع فقن نأ ىغبني "مث نمو« عفادتم ريغ ةيسايسلا مهتي رظنو نييريب زلا

 تايقرلا سيق "2١ نبا
 نأل « حجرأ لوألاو « هللا دبع وأ هللا ديبع وه له همسا ىف ةاورلا فلتخا

 ف اوفلتخا همسا ىف اوفلتخا ام وحن ىلعو . هللا دبع ىمسي خأ هل ناك هنأ هرابخأ ىف

 « ةينعلا لئابقلا نم اهتاوخأو ابلكو بلغت ددبي ًاماد وهف « ةفينع (١١ةيبص

 مو م وع موز 14 .٠
 لدحتي نباو لدحب امأ هللا قأ

 فارشألا باسنأ نم سماحلا ءزحلا رظنا )١(

 ( ىساس ) ىفاغألاو ةقرفتم عضاوم ىف ىرذالبلل
 '” 0 ف ل

 4١9/6. ىريط (؟)

 قبيالو ًابلك ريبي ًاروهشم موي ديري (؟)

 . رذيالو

 . عفترت : لجرت . فويسلا : ةيفرشملا (4 )

 عبط ) فاغألا سيق نبا ةمجرت ىف زظنا (ه )
 ءارعشلاو رعشلاو اهدعب امو 7+ / ه. ( بتكلأ راد

 بدألا ةنازخو ه٠ ص مالس نباو ه؟م/١
 ص ىنغملا دهاوشو ١85 ص حشوملاو ؟هر/*
 ( ىبلحلاةعبط)نيسح هطل ءاعبرألا ثيدحو ١
 عبط ) ةكم ىف ئانغلا رعشلا انباتكو 9

 هلو . اهدعب امو ٠١4 ص (يىنرعلا ركفلا راد

 ١9٠9 ةئس انيف ق سك انكدور هرشن ناويد

 دمحم تو ريب ق هرشن داعأو ايملع اةيقحت هقتحو

 نونيف سيق نبال ةفص امإ تايقرلاو  مجن فسوي
 . ةنازحلا كلذ ىف عجار . ةفاضم امإو سيق



 فل

 « ةيقر ىمست ةاتف ريغب بسبشي ناك هنأ ءارآلا بوصأو « تاّنيقرلاب هتعن ببس
 ةكمب دلو « ىؤل نب رماع ىب نم ىئرق ردو ٠ كلذ ىلإ ةزاشإ تايقرلاب كعتف
 نب (معيوتلا ) ةعيبر نب كلام نب حبش نبا سيقل ةرجهلل ثلاثلا دقعلا ىف
 هرابخأمدقأو .ىؤل نب رماع نب يعم نب دبع نب ريتجمح نب بابض نب بنيه أ
 دكت لو جحلا ىف ىف ءاسنلا ضعبل هحفصتو نينغملا ضعبل هتمزالم ىلإ ريشت

 او رجاه ن يذلا هتريشع دارفأ دحأ نعم نأ نب يا

 ام ناعرسو « اهب فغش“ ىتح نيئالثو عبس ةنس ةريزحلا ىلإ اهم ةفئاط عم
 . هراعشأ اهنف مظني ذخأ

 هعفد ىذلا لعلو « اليوط اهب ماقأو ةنيدملا ىلإ ةكم نع لوحت هنأ رهظيو
 بئاس عم هل ًارابخأ ىناغألا بحاص قوسيو . تاينغملاو نينغملاب هقلعت كلذ ىلإ
 ضعب ى ركذي هارنو « .زنيرووشملا ةنيدملا غم نم مهو « دنفو حب ديو رثاخ
 رفنو هللا دبع هيخأ عم اهزن لب « هدحو اهنزني مل هنأ ودبيو ”2٠ اهب هل ًاراد هرعش
 0000 هنأ ىلع لدي ام نينغملاب هطالتخا ىو . هتريشع نم

 نيبو هنيب ةيواعم بقع ناك ىذلا مكح لا نب ناورم نم وكشي هارنو « ةنيدملا
 ناورم ىف تناكو ةرتف اهيلي امنه لك ناك ذإ « اهمكح ىف .صاعلا نب ديعس
 ضررعت "مب نمو «ديدشلا طبضلاب مهرودو نينغملا ذخأي لَو اذإ ناكف ةظلغو ةدش
 ىف هتاعوطقم مظني كالذ ءانثأ ىف وهو . 2"'هتوسقو هتدلش فصي سيق نبا هل

 . ًاديدش ًاناسحتسا سانلا اهسحتسيو « تاينغملاو نونغملا اهب مّنرْتيو « لزغلا
 داعتبالا دارأ هنأ رهظيو « ةيواعم نب ديزي مكح ءانثأ ىف ةريزحلا ىلإ لحرب هارنو
 ةعقومب ءابنألا هتءاج كانهو . ديزي ىلع اهف تراث ىبلا ةرتفلا كلت ىف ةنيدملا نع
 هللا دبع هيخأ انبا دعسو ةماسأ مهني نع اهف اولتدق هتيب لهأنمم ةفث ةفئاط نأو ةرحلا
 راج ءاكب ةلهأ قم اوتام نفىكيي ود اذإف «افينع اره ءابنألا كلت هتزهف

 : لوقي « ةيمأ ىبو ديزي ىلع ةروثلاب رطقب
 ) ١ ص م7 م ©

 " ةيِتورم َنْعَرَقو ىننْعَجْوأ دق ةنيدملب .ثداوحلا نإ

 )١( ص (توريب ةعبط ) ناويدلا 54 ٠١ )©( رانلا هنم حدقت ضيبأ رجح : ةوزملا .

 ) (؟ الديوادص؟١7والأغافه/؟0ومابعدها. ١ رش هب لزن نمل برضي لثم وهو .



 قفل ١ و 71 ا 8 هييرابأ لع الهلا رص . عيعإت ٠ نع وتم: قتلا 00( 1 ا 2 ت6 وه هب
 هيعماسم اكتسم تللظف  هتوخإو ىل ةماسأ ىنو
 هيتيزراو : ىليل لوقتو ةلزيتتما مف هيلا نكي 02 م هو ًَء َ

 (")وءر 3 2 4 ل 1 ً ١
 5 ىلع « شويجلا ىدهأ ةمدقم َْق ح ربأ وللاو

 هوا 505 2 ع

 هيتوسنب | مهتوسن - قوسأ)ر |مهوحخاب | مهعجفأ | ىبح

 سيق نيب بورح نيدايم ىلإ ةريزحلا تلوحتو « قوت نأ ديزي ثبلي ملو
 نب ريمعي هتريشع تمدطصاو « عضوملا اذه ريغ ىف انبرم ام وحن ىلع بلغتو

 ىلإ ةريزحلا نع لوحتلا رثؤي د هلعجم امث « هيورح نفع ف نيت .لطينةنابملا

 ناكو . ريبزلا نب بعصم ثيح « قارعلا ىلإ اهكرت نأ ثبلي لو « نيطسلف
 ديرب «ةّرحلا ةعقوم ذنم ةيمأ ىبب ىلع ًاقنح هانيأر دقف « هيلإ هبذجي نأ ايعيبط

 كلذ هلعجو . مهءاسن ىبسيو هيخأ ىبال رأثيف « مدض شووحلا دوقي نأ
 اعقاوو حور شيرق ف و نوكت نأ ىغبني ةفالحللاف نييريبزلا ةديفع عجب

 ىلع ال نييشرقلا ىلع دمتعت ثيحنو « زاجحلا ُْى اترضاح نوكت ثيحب ؛« اًنيلمع

 .ةعوتشملا ةرحلا ةعقو ةنيدملا لهأب تعقوأ ىبلا ةينعلا ماشلا لئابق نم اهتاوخأو بلك

 لهأ نم هداؤف تباصأ ىلا مولكلا نعو ةهج نم هتيشرق نع كلذ ىف ردصي وهو
 ءًاصلخم ًاقانتعا ءا ةيرهبزلا ةديقعلل هقانتعا 0 نمو « ىرخأ ةهج نم ماشلا
 مهمكح ”ضقني نأ ىف ةديدشلا ةبغرلاو ةيمأ ىبب ىلع دقحلا هبوشي قانتعا وهو
 اهحتتفي ىلا ةيزمهلا هتديصق ثتاذ روصي ام ريخ لعلو « اضاضقنا ماشلا ْق

 : هلوقب

 ءاحطسلاف نكرلاف ىّدكف خهادك سمش دبع دعب ترفقأ فييتيخو *تضثو كم ار 2 ل تذفقأ

 عوبرو قشمد ىلإ نويومألا اهرجه ىلا نكامألا ركذ ىف ليطي ىضمو

 : . ماتلا حالسلا .. عياسلا هديا اين هرركما ديعونب 6

 . نكرلاو . ةكمب نالبج : ىدكوءادك (:4) وه « تقاضو تمص : عماسملا تكتسا (؟)
 لزني ناك ثيح : ءاحطبلاو . مارا تيبلا نكر . هعماس كرعي ديدشلا أبنلل برضشي لثم
 . ةيلهاحلا ىف تيبلا لوح ةكم فارشأ 22: ةكشلا. شيحلا ةمدقم ديري : ةمدقم (8)
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 تبننا ىذلا ريصملا اذه ىسأي هنأكو « ءاسنلا نم مهناسحو مهلاجرب ًاهونم ماشلا
 كاذب حّرصيو «نوعماطلا اهف عمط ىتح «ًاعنيشو ًانادّنلنب تقرفت دقف « شيرق هيلإ
 : لوقيف
 ءوهألا اهرومأ قرفت مل عيمج ىقوق نيح شيعلا اذبح 1 2 ًّ ا ا 7 5 05 م
 ءادعألا َتَمْشَيِ» شيرق كل ّذُم ىف لئابقلا عمطت نأ لبق

 نم ةفالحلا | عرش نأ نوري اوناك نم مههابشأو جراوخلا ىلع دريف ىذمي و
 + لوف : اعيد نيملسملا لإ لك ةيزعلا لإ درت شيرت

 '"ءانفلاو اهُرْمُع هللا دّيِب 20شيرق ةانف َْشلُأ اهأ
 ل .٠

 ءاقب ىحل مهدعب نكي ال شيرق دالبلا نم غذوت نإ
 ال ًاطوقس اهكر طقسل اهلع تلاز امنأ ولو « ةفالخلا دومع ىه شيرقف

 : ايجاه الملا دبع ىلإ هباطخم هّجوتي نأ ثبلي الو . هدعب عفتري
 ("2اودَألا كّريغ نيت ال ًاظيغ كئادب ْتْمَق انروَع دق

 . لوسرلا ركذيف « ةفالحلاو مالسإلا ىلع اهلضفو شيرقب رخفلا ىف ذخأيو
 نب ريبزلاو رايطلا ًارفعجو لوسرلا مع ةزمحو نيدشارلا هءافلخو ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلع بعصم راصتنا ىلإ ريشيو .ابعصمو هللا دبع ابأو ىنلا ىراوح ماوعلا
 لوقيف  ًابعصم حدمي و 2 هيلإ ىدحوي هنأ نم معزي ناك امل ضرعيو « ىققثلا راتحم ا

 كايربك هب الو توربج هيف سيل ةوق كلم ُهكَْلُم

 اهسبب رختفيو « مالسإلاو ةيلهاحلا ىف امالاجرو شيرمب راكفا ىلإ دوعيو
 ماشلا شويج قّرتحل ىمأيو  قيبع جف لك نم سانلا هيلإ جحي ىذلا مارحلا
 نبا ءانبب ديشيو 6 ةرحلا ةعقوم دعب ريب زلا نبال اهراصح نيح تيبلا اذه

 كلملا دبع برحل ةفينع ةوعد وعدي نأ ثبلي الو « راصحلا اذه دعب هل ريبزلا

 )١( ًاماوعأ هل ترقتسا اهنأو ريبزلا نبا ةفالخ . اهءاقب ديري : اهرمع .
 ىلإ ريشي « اليوط ًانمزانشع : انرمع (؟)
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 : لوقي ءالب رك ىف نيسحلا اولتقو «مارح لا تيبلاو ةنيدملا اوحابتسا نيذلا ةيمأ ىبو

 مكاوْعَم ةراغ َماَشلا ِلَمْشَت اّملو شارفلا ىلع ىرَن فيك

 '""ءارْذَعلا ًةليقعلا اهارب نع ىِدبُنو هيِنَب نع َحّْيَّشلا لهذت

 ءادعألا يسفن قى نأ ا مكنع انأ

 '"ةافش مَتْلَيُق نا مكنم ناك - ىتتعجوُأ دق فطلاب َلْثَق َّنِإ

 ناكو « ةيجشلا هتراثيق ىلع اهعنقوي ناك ىلا ةيسايسلا ماغنألا ىه هذهو

 ناكو . ةفالحلاب ىشرق قحأ هنأ نايبو ريبزلا نب هللا دبعل ًاحيدم ابلإ فيضي
 نباراصنأ اهف مزه ىلا طهار جرم ةعقو اهلإ ًافيضم ةرحلا ةعقو ركذي لازي ال

 بعصمب ًاديشمو «ةريبُملا تاراغلاب كلملا دبع !ًدعوتم ةيسيقلا لئابقلا نم ريبزلا
 نيح تباث نب ناسح نب نمخحرلا دبع ىأر دق ناكو . هاوقتو همركو هتعاجشو

 ىلإ ةليسو هتخأ ةلمرب حضافلا لزغلا ذختي ةيواعم نب ديزي نيبو هنيب ءاجحلا جل
 نينبلا مأو كللملا دبع ةجوز ةكتاعب هلزغب هاجتالا اذه ىف هاكاحف « عذقملا ءاجحلا

 تنب ةشئاع : بعصم ىجوزب ببشي ناك هسفن تقولا ىو . ديلولا هنبا ةجوز
 + نأ.ةيريب < ةانث زاهزأ هنأكو .. راقو هلك اييبفت نيسللا تب ةنكسو ةحلط

 ىرن ىح ضعب ىلإ امهضعب لزغلا نم نيتروصلا نرقنال نحنو . ًابعصم اهب ىضري
 ىسايسلا ىريبزلا هرعشل ةادأ لزغلا نم ذختي نأ عاطتسا فيكو « هركمو هثبخ

 : "9 اهاّضرتيل هيلع ةبضاغ ىهو ابلإ بعصم هب ثعب دقو « ةشئاع ىف هلوق نمو
22 

 ىلتقتل تزرب ةينج

 هل نوكي ال كلذ اًبِجَع
2 5 

 امع كلذب ىك دقو . ليخالحلا : ىربلا )١(
 . ديدش عزف نم نببيصي
 ثيح ةفوكلا ىحاوض نم : فطلا (؟)

 . نيسحلا اهيف لتق ىلا ءالب رك
 ( بتكلا راد عبط ) ىناغألا رظنا (©)

 لصو دقو ١ 4 ١ص ناويدلاب نراقو 0

6 0 . : 

 ُكسِملاب غادصالا ةيلطم

 كما ٌرَبْنِمو قارعلا ٌجْرَح
 ل 8 ّ 2ع

 «"ةكشتلا»و ملحلاب اهتز
 تألم اهنأ ىف كشال نيئبلا مأ ىف تايبأب ةعطقلا

 . ةدجوم كملا دبع ردص
 اهانمتي هنأك ةفالحلا كلملا رين ديري (4)

 . بعصمل
 . ىلإ اهسنن : اهتنن (ه)
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 ىلإ ةروصلا هذه "نرقاو « فافعلاو ةراهطلاو كسنلاب اهطوحي هنأ حضاوو
 كنإف « بعصمل هحئادم ةمدقم ىف هقوسي ناك ىذلا نينبلا مأو ةكتاعب هلزغ
 ٠ ةكتاع ىف هلوقك امه.ذؤت ةروص ىف امهضرعي هاريس

 اكلذك لاجرلا نذتقي كلذك 2 ىَئْلَيَقَف امارثأ ف ىل تدب
 ")اكئادب ناملاع انم نابيبط مكرازا عيطتسن نأ ول تلاقو

 ةأرما اهنأكو « دارأ ام لك اهنم لانف « محلا ىف هتءاج نيئبلا مأ ليختيو
 عولط ىلإ وهللا ىف هعم نعمت ىهف « فافع الو رهط اهكسمي ال « ةلذتبم
 5 لوي « رجفلا

 تيتا نع اذه تي . دقق ةمانخلا . ىف“ :ىتلأ
 ”اهجَلغأ لع لامو اهل تْحِرَق ْنَأ املف
 2 ل ""ابرْمأ ثيو تلت | ىتح اهقيرب | تبرش 6. 2 يللا ا ع ّ 2: 2 :
 ("اهبجعأو ىنبجعت الذَّج اهعيجض تبو
 "اتوا حبصلا ةالص ق داب انظقربأو

 « مهئاسنو ةيمأ ىنبو كلملا دبع دض هرعشب لوجيو لوصي وحنلا اذه ىلع لظو
 مكحلا لمي ىذلا ريبزلا نبا ىلع اهعامجاب الإ مي ال ةمألا حالص نأ ًانلعم
 شيجب كالملا دبع مدقي .ىبح ةرجهلل 7١ ةنس ىلإ لصن اهو . حيحصلا ىثرفلا

 هنع“”ضفلا دقو « قيلئافبا ريد ىف هاقليف + بعصم برم قارعلا لإ مخض
 "بعصم لتنقيو . سيق نبا اهيب ةليلق ةيقب ىوس مهم هعم قبت لو « هراصنأ رثكأ
 « هنع نييقارعلا ضاضفن ال ًايسآ هبحاص ىلع ًاعجفتم ةفوكلا ىلإ سيق أ رف
 اًمظ نظنو ماعومن ةريثكىمست ةيراصنأ ةأرما دنع هنم رثتسيف ؛كلملا دبع هبلطيو

. 
 اهقسأ : اهرشأ . تيور : تلم (4) ءادلاب ديريو « نيلوسر ديري : نابيبط

)١( 

. 
 حرف : نالذج 6 , هل ةكتاع سفن ىف ىرس ىذلا بحلا
 . ةالصلا بقري ىأ : اهقري (5) ١ . ىلإتراصأىل اهابقع تراص :اهبقعأ (؟)
 . اهف : اهذعأ (؟)
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 « كلملا دبع ىلع نو ريجي نمت ناكو « سابعلا نب هللا دبع نب ىلع ١" ةجوز اهنأ

 هبنذ نأل تايقرلا سيق نبا ىلع هنم وفعلا بلطي نأ عطتسي مل هنأ رهظي نكلو
 نب هللا دبع رطش ههجو ًامّميم ؛ هئبخم نم جري هانيأر مث نمو .”ايظع ناك

 ا عخا ىف اور زيزعلا دبع لسار هنإ لاقيو « ةنيدملا ىف رفعج

 دري ال كلملا دبع ناكو « نينبلا مأ هتنبا ىلإ لسرأف « زيزعلا دبع هابلو « هيخأ
 قو رفعج نبا اهلسار لب ليقو « اهتعافش تلبقو « هيف عفشت نأ « ابلط اه

 نيب لثم نأ ثبلي و ل نيكولا رح يدا يو رقك تاداخلو

 : ابف لوقي ىلا هتيئاب هدشني هيدي
2 

 اوبضغ نإ نوملَحَي مهنأ ال
 بَرعلا ٌمهيلع الإ ٌحلصت

 ("ٌبَجحلاو ٌراقولا هيلع ىصاع لاوب

 بتكلاو مالقألا كاذب ْتَََج

 ْبَهَّذلا هناك نيبج ىلع هقرفه قوف جاتلا للعب

 ههجو كلوي سيق نبا ىرث م نمو « هل ًاسفن بطلي مالا دبع نأ رهظيو

 زاجحلا ىلإ هندل نم دوعيو . ليزحلا هيطئعي و « ارشب هاخأ حدميف قارعلارطش
 نبزيزعلا دبع دوجهبذجي و «هلاوزو هردب نمهيلع قدُنْخُني رفعج نبا لظ ف شيعيف
 كاملا دبع ركف اذإ ىّتح « اليوط هدنع ثكحيو « هيلإ لحريف + رصمب ناورم
 ىف لوقي ذإءهيخأ ىلع هعم روثي هانيأر ديلولا هنبا ىلإ هنع دهعلا ةيالو ف'رّسصص ىف

 | ةيمأ ىنب نم اومّقن ام
 الف كولملا َنِدْعَم منأو

 ًِء .٠ 5 7 .٠ ا

1 1 : 
 وربنم قوف هللا ةفيلخ

 : هينب ىلإو هيلإ ريصتس ابنأو ةفالحللاب هل ًارشبم « هل هحنادم ضعب

 0 ها

 امو قارعلا»و ربصم ءهنهتل
2 

 هبهذ نمو هزَب نم ماشلاب
 0 ير س 2(

 امك كينب نم ضيبلا كفلخُي

 امو لوسرلا ةعيب ىلع نحن

 ةعبط ) ناكلخ نبال نايعألا تايفورظنا ) 1١(

 . ١4ص (ايروأ

 ميركلا لبإلا نم لحفلا هلصأ قينفلا (؟)
 . هباحصأ ىلع

 2 اف مه
 هبعش ق راضنلا دوع فلخيي

 5 ه يو ض أ

 برع: نمو ةمجع نع... ىلعع
 . عاتملاو بايثلا : زيلا (*)
 فلخي و « رضنلا رجشلا ديرو : راضنلا (:؛ )

1 

 . دوع دعب أدوع تبني : ةيناثلا



 آم.

 هل رقي ملف ١ سيق نبا كلذ فرعو ؛ هدعوتف كلملا دبع ةديصقلا تغلبو
 دنع هنوباتغي نسم اهف ”مذي ةعيدب ةديصق مظنف هينيع ىف ايندلا تقاضو رارق
 : هلوقب اهحتتفا ًاقافنو هل ءاير كلملا دبع

 بارغلا لوقي ىذلاب ابحرم ىدٌعسب بارغلاو ىبظلا رشب ِ 5 3 7 6 وَ وِ رى 8
 دفي ناك هنأ رهظيو . بارغلاب هل زمر سّحن نم همزلي امروصي اهف وهو

 هنأ فيرطلاو  ةفلتحم هل حئادم هناويد ىف نيح ىلإ نيح نم كلملا ديع ىلع
 نأ هب ديري ناكىذلا ميدقلا هلزغ ةلكاش ىلعال نينبلا مأب هلزغب اهضعب ب
 فصي وهف « ةحلط تنب ةشئاعب هلزغ ةلكاش ىلع نكلو « كلملا دبع ىذؤي
 نإ هنأ ىلع لدي امم دياولا ىف حئادم هناويد ىف سيلو . ًافطلتم اهراقوو اهلامج
 اهي حدم ةفلتحم دئاصق هناويد ىو . اليوط هيف شعي مل هنإف هرصع قحل ناك
 : هلوق ةلك اش ىلع ةعئار ةداشإ هدوجب و هب ديشي وهو « رفعج نب هللا دبع

 اهراج ضورلا ىلع نتي امك كيلع هلهأ تنأ ىذلاب قت . :كانينأ
 اهرام تنأ فورعملا نم قيرط مت مو قيدص لصوي مل تم اذإ ربا : 4 ى- و هل © ربا.

 وهو « ناتسجس ىلاو ىعازلا تاحلطلا ةحلط اليوط مهب هأونو مهحدم نشو

 ةيثرم نم روهشملا هتيب قوت نيح لوقي هيفو « هتعاجشو همرك ىلع ىثي
 : ةعيدب هيف

 تاحلطلا ةحلط ناتشجسب  اهونفد امظْؤأ هللا رضن

 هللا دبع نب زيزعلا دبع اهب اجه ةعطق ىوس ىسايسلا هئاجه ءارو هل سيلو
 ىف نيئابجملا ةوسق اههف وسقي اال وهو « ةقرازألل هب رح ىف مزه نيح دلاخ نبا
 . هرصع

 « نييكملا لزغلا ءارعش نم ةعيلطلا ىف وهو « هلزغ نع ثدحتن ملنآلا ىحو
 ةلك اش ىلع لزغلل صلمخو نيب ريب زلل ةياعدلاو حبدملاب هسفن لغشتي مل هنأولو
 مزاي هتايح علطم ىف هانيأر دقو « نفلا اذه ىف هنع رّصق امل ةعيبر ىبأ نب رم



 وكل

 ءاقنلاب زاتمت ذإ « هرعش ىيسوم ىف عساو رثأ كلذل ناكو « تاينغملاو نينغملا
 سيلو . هيئارمو هحتادم ىف ىتح ةبوذعلاو ءافصلاو

 ةيحانلا هذه نم ودو « ةريصقلا ىرخألاو ةءوزجلا نازوألاب ةيانع نيبزاجحلا

 مغنلا ةوالح هدنع دجن ذإ « هترصاع ىلا ءانغلا عباوطب هرعش عبْنطُمي
 : هلوق لاثم ىلع تاهنرتو ماغنأ نم تاينغملاو نونغملا ديري ام لك لمحت ثيحب

 ركأ نم هنإف بسحف كتالذ

 نازوألا ةفخو

 6و 200

 ائيرجهت ول مكشيعب ىدر

 اَنِإ تش ام دع ىف انيدع

 امإ و قّدع ىزِجْنُت امإف

 انيلطما مث ىنملا انيذمو 1 0 1 5 ِ

 5 8 و

 انيح كلنم لمؤن اب شيعن

 ُ هلوقو

 7 هدو

 تلا نم ىدبكاوف ىلاق "تعبت ةيقر

 نط# ةاهيحت ليلا. بلع. .:هواقالب :ارلاق

 م هلوقو

 مص ص . 2 2 ٠

 (3) عد اهنيع ىق ىىلاو لدلا هكاذ ب

 "جلخ اهدعو ىف ىلاو

 قشاع 02لجر

 . ناحلآلا ةقاشرو ظافلألا ةبوذع نم

 جدلا
 تبذك تكلم نإ ىلاو

 ىلع له وربح

 ةروصلا هذه ىلع 0 ىرجب ًامئادو

 الزغ « تاريثكب لزغتي هارن ذإ « بسحف ةيقر مسا نيس نع لزغتيال وهو

 الو ةسايس هب ديري ال ًاقداص هلزغ نوكي نيح ةصاخو . ةعوللاو ةبايصلاب هؤلمب

 جرح ةلبق ىف

 ةسايسلا هبشي ام

 ىلع تابثلا مدعو بارطضالا' ب جلخلا (؟) ١ لدلا نسح : جنغلا . لالدلا : لدلا )١(
 .٠ لاح . نيعلا داوس ةدش : جعدلا . حزملاو



 جرراوخ ا ءارعش

 ةقرازأ ن» ةفلتخلا مهقرفب جراوخلا نأ فيك عضوملا اذه ريغ ى انيار

 املكو ءرصعلا لاوط ةيومألا شويحلا نوب راحي اولظ ةيضابإو تاذجتاو ةيرفضو
 امتديقع ليبسى داهشتسالا بلطت ىرخأ ةعامج تيه مهم ةعامج ىلع اوضق
 ريخ اهالوتي لب « شيرق ىلع ةرصاق نوكت ال نأ ىغبني هنأو ةمآلا ةيالو ف
 ةعامجلا نوروصتي اوذخأ دقو . ايعيح ادع ناك واو ىوقتو ًاعرو نيملسملا
 ةضيرف اهداهج نوري اوضمو « حيحصلا ىيدلا قيرطلا نع ةلاض ةيمالسإلا
 . ةينيد

 ءامد نيّلحتسم « برحلل رصعلا اذه ىف جراوحلا شاع وحنلا اذه ىلعو

 قرفلا رعش نم هتزيم عباوطب مهرعش تعبط ةشيعم ىهو « نيملسملا مهاوخإ
 فو مهحاورو ودع َْق ا مهقفارت راو رعش وهف ؛« ىرخألا ةيسايسلا

 ناك مث ن هو ءايندلا ةايحلاب نيهبآ ريغ توملا اوبذعتسا دقو . مهاحرتو مهرارقتسا
 « ةميدقلا تايبصعلا اهكرحت ال ةسامح ىهو ٠ تانج هتلمج ق مهرعبش

 ةيبصع اهكرحت امنإو « رأثلاب ذخألا ىلع موقت تناك ىلا ةليبقلا تايبصع
 فينحلا نيدلا ملاعت قباطت اهنأب نينمؤم مهتقمعت ىلا ةيسايسلا مهتديقعل ةثيدح

 . هباوثو هللا اضرب اوزوفي ىبح « نيصلخم اهليبس ىف او دهاجي نأ مهدلع نأو
 اوضم ذإ « ةجحملا نع اولض مهنأ ريغ « ًاميظع مهيدل مصالخإ ناكو

 مهتاركسعم ىف الإ ايحي ال مالسإلا نأك « نيملسملا ىلع ارابشو مهفورس نوعرشي
 0 مهتديقع تلظو « نيرئاث اولظ ذإ « ةيمالسإلا ةعامجلا اوقرم كلذبو

 ريغ نه مهنكلو « ءايقتأ اوناكو . لاتقلاو برحلا ىلإ ًااد مهوعدي ىروث أدبم
 « نيملسملا مهتاوخإ ءامد اولحتساو ايندلا افتردمم ماع ىف نيلاغ اوناك كش
 ناديم ىف ةداهشلا بلط ىلع موسفنأ نينطوم ًافينع ًاداهج ممودهاجي اوذحأو
 ىلإ هيف ىعسن لعج حمرلا ه هذفنأف نعط اذإ نم مهيب ناك ىح « داهحلا اذه



 "٠ (ىضرتل بر كيلإ تلجعو ) : لوقي وهو «٠ هلتاق

0. 

 مهسفنأ اوبهو امنأكو '

 نم نونوهيو ةايحلا اهف نو رغصتسي ةريثك راعشأو رابخأ كلذ ىف مثو . توملل

 : 29 دشنأف « لتقلا ىلإ جاجحلا همادق مهنم الجر نأ كلذ نم . اهنأش

 نإو ةاحلا قف'سقنلا ةيقراام

 امك دوعت ان تكفا
 2 هَ

 هتيله نم رف نم كشوي

 امره تف ةَطْيَع تا

 و

 اهقحال توملاف اليلق ت.شاع

 © اهنلاخ- نيمألاب :اهازت ناك

 اهقفاوي هتارغ ضعب ىف
2 

 0 3 ساك توملاو

 ناك نب ديزي 00 4 تاوقلا نما دن ابو داهشتساالاب زوفي ىبح

 ةقرازألا نم

 0# 95 و

 ةنيصح صالد ىلابرسو تيبأ

 ةسئغطب اوي هللا باوث ديرأ

 مم

 (*' مزايحلا قوف فيسلاو اهرفغمو

 !""هلاس نب ىربنعلا قدِشك سومغ

 2 هتانجو هئاوضردب زوفلاو هللا باوث ءاغتبا هنوبدعتس و تملا نوبلطي مهف

5 
 ىرأ الو فويسلا ىبيراعت مك ىلإ

 ىرأ الو دولخلا راد نع ٌعراقأ

 ىتأدقل عاريقلا توما برق ولو

 . ه4 ص درملا 00

 3 ع” ص دربملا 0(

 . اهقلخ : اهارب (؟)
 . اباش : ةطبع (:)

 . ةنيللا ءاسلملا عردلا صالدلا (ه)
 قلح وأ ةوسنلقلا تحت سبلي درز : رفغملا

 . حلستملا هب منقتي

 : ملاس نب ىرينعلا . ةعساو : سودغ 30

 . هفدعسل قدشألا هللاقي ناك ةقرازألا نم لجر

 : 19 ةءاجفلا ٠ نب ١ ىرطق لوقي 6 الجعت هنواجعتسي

 (ةلايمامح ىلإ وغدت .اهتاراعم
 ايقاب سيل نمل لاح ىلع ةاقب
 ("!ايعارق لوطل وندي نأ قول

 تايفو هراعشأو ىراق ةمجرت ىف رظنا (7)
 ص لحنلاو للملاو ناكلخ نبال نايعألا

 دربملل لماكلا سراهفو 5807/1١ ىضترملا ىلامأو

 .٠ نييبتلاو تايبلاو وى ريطلاو

 : ماحلا . ةيراع ىبلطت : ىيراعت (8)

 . توما

 . برحلا ىف فويسلا ةبراضم : عارقلا ( )

 . نآ : ىفأ
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 ىلا ةيقابلا ةايحلا ىلإ اهنع حزتيو ةلئازلا ةايحا نم صلختي نأ ديري وهف
 اذه انل روصتو . هايند "لم امنأكو « توملا ئطبتسي كلذل وهو ء لوزت ال
 : 217 لوقت ذإ « مكح مأ ىهو « تالتاقملا مهئاسن ىدحإ للملا
 هلَْصو هنْهَذ ُتْلِلَم دقو  ٌهَلْمَ- تمكس دق ًاسأر لمحأ

 هَدْقِل ىنع لمحي ىتف الأ
 ًالملاب اوقحلي ىبح « دابشتسالا لق لب « مهراعش توملا حبصأ امنأكو

 ىف سادرم لالب وبأ لوقي ٠ هميعنو مهبر تانج ىلإ مهوقبس نميو ىلعألا
 ,(0 هجو رخ

 اكلاهملابورحلا كلت ف ضاخ نمو ىَّتلاو ةهازدلا ىذ بهو نبا دعبأ
 اكلامو نصح نب ديز اولتق دقو ةمالس 9 1 ءاقب بحأ

 اكثنوأ قالأ ىح ىلا ىل بهو >قريصبو ىين ملص برايف

 نيقباسلاو ىبسارلا بهو نب هللا دبعب قحلي ىح داهشتسالل ًابلط جرخي وهف
 نأكو « هتديقع ليبس ىف لتقيف « هتبلطت هليني نأ ًاقداص هبر وعديوهو « هقافر نم
 . هقافر ىلإو هبر ىلإ هزاتجي نأ ديري قيفص باجح ةايحلا

 ءارعش دنع اهدجن ىلا ةروصلاب مر الو هالتق نوكبي ال كلذ مهلعج دقو
 ىهلو « ةدوشنملا ةداعسلا مهمأر ىف ققحب مهلتق ناك ذإ « ىرخألا قرفلا
 لوق ةلكاش ىلع مه مالت نر دج اوضم كانذل  هسفنل ىجراخ لك اهلطي ةداعس
 "7 بالود موي ىف اهنبا لتق“ نيح ىبسارلا نارمع مأ

 ٍرْحَسلا ىف هللا وعدي نارمع ناكو ةرهظو اًنارَمَع دي هللا

 (ريع ةداحلم ىديب ٌةداهش  هقزريل ًانالعإو اريووعدي
 ىلإ ىندلَز مهالتق داهشتسا نور ربعي ذ) «ءاثرلا نم ةروصلا مده دمي اهادو

 نم ًافوخ هللا ةدابع ىلع بابكنالاو حالصلاو ىوقتلل ىلعأ الثم مهف نيمار هللا
 2 يبي ب

 .١؛هرك لاغأ (ع)  ديرتو ١٠١/5 (بتكلا راد) فاغأ )١(
 . ةغلابملل ءاتلاو داحلإلا نم : ةداحلم (؛ ) . بيطلا نم هب هنهدت ام اهرعش نهدب ميكح مأ
 . ردغلا ريثك : ردغ 1 . همه ص درملا (؟)



 م

 ىلأ هدئاقو ىبحم نب هللا دبع ءاثر ى نيصحلا نب ورمع لوقي « مهبر باذع

 : 20 امهباحصأ نم لتق“ نمو ةزمح

 فرأ .ىقتلاج ددشاو» نقرملا» اك ماهليبس قنكلسأا  ”تزاي لا مع هى : .ِ و 2 ٠

 ا :اَنَقلاو ةّيفرشملل مهسوفن اورّبص ةيتف قف

 ركُشلا نع  اوقال نم نيهان ةحلاص . لكل نيبهأح

 ًابابكنا ةدابعلا ىلع مهءابكناو رانلا نم مهيشخو مهعوشخ روصب لازي امو
 : لوقي نأ ىلإ ةنوآ دعب ةنوآو ًاسالتخا الإ هيف نوماني ال

 ٍرْجَفلا ىلإ هتليل ماوق وهب تْعِجُف دق كل خأ نم مك
 .٠ 2ك ل0 97 0 2

 ردصلا عزفم نارملا ىأ نم عراوق ولتي هواتم

 ىح مهب رل مهسفنأ مهباستحاو امتاذلو ايندلا نع مهفارصنا روصيف ىضمبو

 اوتفاهت توملا قعاوصب برحلا تدعّرو فويسلا تّدسو حامرلا تعردشأأ اذإ
 2 ءائرلا ىف ةديدج ة هروص هذه نأ ىق بير الو .  ةنحلا ىلإ ًاقوش توملا ىلع

 لالخ مهنوثري نميف نوكبيال مهف 2 ءارعشلا نم مهريغ دسنع هفلأ اممئلاخت

 ةايح لا ضفرو ىوقتلا نم ىجراخلل ىلعألا لثملا مهنف ف نوكببي امنإ و « ةءورملاو مركلا

 2 مهسفنأل هنوئمتي ىذلا توم لا ىلع محابقإ نيروصم « اهعاتمو اهرسهزو ايندلا

 لأ مهلامآب لوصوم توم وهف « نانحلاو سيدارفلا باوبأ مه حتفي ىذلا تملا

 « مهسارفأ قانعأى لع مهحاورأ ضيفت ىح ام دنق ىضحلاو لاتقلا ىلإ نينحلاب ضيفي
 7 مهر ودصو اهرودص ءامدلاب بصضختتو

 ىبح « توملل نوشطعتي مهن ؛ مهتسامحو مهي اثر ًامئاد ةلكاشلا هذه ىلعو

 نكلو . ترا نع دوعقلا يك ةقرازألا ىوس مهقرف تناكادةف مهم ةدعمقلا

 تاروث ةرثكر سفن كلذبو « نيح ىلإ ةحيلسم ةنده دوعقلا اذه نأك ًامئاد سحن

 نودعقي مهف « دوعقلا ًاسمحت جراوحلا رثكأ اوناك مهنأ عم « لصوملاب ةيرفصلا

 . فويسلا : ةيفرشملا ١ )١( . اهدعب امو 111١/8٠ (ىماس ) ىفاغأ (1)



 م

 اوقلَعَتو حالسلا لمح اوبأ « مهنم ًارفن الإ « لاتقل يم ثداوحلال ًاراظتنا
 بقي نأ مهئانبأو أو مهتانب ىلع مهقافشإ ىلإ رمألا رثكأ ىف درب قلماوفو فايل

 ىلإ مهنوعديو . مهبوسمحي مهراوت لازب ال ناكو :« مدعي. نم ”نسجملا نهدلا مل

 ١7( دربملا هاور ام كلذ روصيو « مهأر ىف نيغابلا نيملسملا راد نع جورحلا
 : هلوق لثمب ةءاجتفلا نب ىرّدطسق همالف «دوعقلا بحتسا ىنانقلا دلاخ ابأ نأ نم

 "'دعاقل اًرْذُع ُنِمْحَّرلا لعج امو دلاخب تسلف ٌرِفْذا اي دلاخ ابأ

 دحاجو ُصِل نيب مقم تنأب 2ىّدُهلا ىلع ىجراخلا نأ معزنأ
 : دلاخ وبأ هيلإ بتكف

 دا نم نهنإ ىقانب اخ ُكِإ ةايحلا داز دقل
 يوم نا ل نا و يققلا داق قداحعا

 فقي لب «٠ داح ءاجهت ىلإ مهيب ىأرلا ف فالتخالا اذه لثم لوحتي الو

 محارتو فطاعتب امح نوسحي اوناكو . راذتعالاو مايل نب نم نوللا اذه دنع

 هحاورأب اهنع عفادي مهر وهمجو ٠ ةدحاو ةلاقم باعصأ مهف « مهيب نييرق
 ىف ًادهز رطقي ةسامحو ًافطاعت مهرعش رطقب ام وحن ىلعو . ريخألا ءاماذلا يح
 اولغوأ مهنأ ققحلا نمو . ةبوثملا نسح نم هللا دنع امل آبلط اهل ًاضفرو ايندلا
 ريحا نم 0 ةمألل ةيقيقحلا ةحلصملا ىف قيمع ريكفت نودو قفر نود مهتلاقم ىف

 . هيخأ مد خألا كفسيو ًاعَبيش عطقتتو ًاقرف ذبانتت نأ ال عمتجت نأ اه

 ىلا مهناعم ىف نوديعيو نوثدبيا مهنأ يع مهراعشأ ىف ةريخأ ةظحالمو

 ىف انسسحأل روعشلا ةرارحو ةفطاعلا قدص نم ًامئاد اهف اناّقلي ام الولو « اهانروص

 مهئايصخش نأ ىف ببسلا وه اذه لعلو . مأسلاو للملا نم ليلق ريخب اهتءارق ءانثأ
 « دحاو طمن نم ةددعتم روص ىه امنأكو « تنيابت وأ تزيامت املق ةيرعشلا

 ىلع نييقيقحلا اهباصأ ىلإ اهنم ريثك ةبسن تلكشأ ”مث نمو « ةهباشتمروص
 « بالود » موي ىلإ عجراو . كاذ وأ ىجراحلا اذه ىلإ اهتوبسني ةراتف « ةاورلا

 ىخأ اي لثم ىدانم . ه5 ص دربملا )١(
 . ردكلا : قثرلا (0) ١ فذح ريدقت ىف وأ هيبنتلل اي رفنا اي (؟)
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 ةاورلا فلتخا « مهتاعوطقم نم ةعئار ةيسامح ةعوطقم هيف ىرتسف قناغألا ىف
 ىلإ ىئئادملا اهسنو « ةءاجفلا نب ىرطق ىلإ اهسنف دربملا امأ « اهمظان ىف
 ءانسقلاو رمعاهلئاق لب: شادحخ نب دلاخ لاقو . ئمشتبْمعلا هللا دبع نب حلاص

 نيرعاش دنع نآلا فقنو . 2١ مهس نب بيبح وه لب : ريرج نب بهو لاقو
 . حام رطلاو ناّدطح نب نارمع امه امهئارعش نم

 ناطح نب (7) نارمع

 نم ًاردص كردأ دقو « عرولاو هقفلا ىلع أشن « نابيشنم "ىو دس رص
 ةلاقم ىف لخدي نأ لبق ثيدحلا باعصأ هنع ىورو « مهنع ىورو ةباحصلا

 ثبليالو . ”هيلإ نوعمتسي نم عوري ًابيطخ دايز رصع ىف هاقلنو . جراوحلا
 دارأو « اهجوزتف « ةيجراخ تناك « ةرمج ىمست هل مع ةنباب قلعتي نأ هبلق
 « لامج تاذ تناك اهنإ لاقيو « هيف هتلخدأو هتوغأف امهذم نع اهدري نأ

 لاق. ملقا كنار 011: ميال تلا انآ قر و املك انتي ناكر
 كلثمب تيلتباو « تركشف لثم تيطعأأ كنأل : تلاق ؟ كلذ تملع نيأ نمو

 . ةنخبا ىف رباصلاو ركاشلاو ٠ تربصف
 شيعي وهف « هسفن نم ًاءزج تحبصأ ىح جراوحلا ةلاقم هتقمعت دقو

 لتاق مجلم نب نمحرلا دبع مهاقشأب ىبح اهباعصأب ديشيو « اهب شيعيو اه
 : ©؟”لوقي هل هتنعط قو « بلاط ىلأ نب ىلع

 اناوضر شرعْلا ىذ نم غلبيل الإ امس دارأ ام ىَقَت نم ةبرضاي
 انزيم للا .ننع» ةيركلا قرأ > يسحق ”انيعع ةركدألا نإ

 ىتح « ةرجهلل 5١ ةنس سادرم لالب وبأ لتق“ نيح ًاغيلب ًارثأت رثأتي هارنو
 : لوقي «  ماسحلا قاشتماو جورحلا ىف ركفيل

 )١( ىفاغأ ١47/5 ص ىفترملا . اهدمب امو 57٠ .

 )١( نييبتلاو نايبلا (9# ) 2 (ىساس ) ىفاغألا نارمع ةمجرت ىف رظنا ١١8/1١ .
 ه١ ص دريملارعشلا اذه ضقن قرظنا ( 4) أمو ه٠ ص دريملاو اهدعب امم 5

 . 495/؟ ةنازحلاو ؛85/بدألا ةنازخو ١81/8 ةباصإلاو اهدعب
 ىلامأ شماهو #75 ص قاقتشالاو اهدعب امو



 رلالب وبأ جورخلل ا

 ('1ىلاوعلا ىَرُذ تحت توملا وجرأو 2ىئئارف ىلع ترمأ نأ رذاحأ

 مل لالب ىنأ فتحك قدح ناي :تملعا .قأ“ قلو
 0 وعم ع

 ("ىلاق تيبلا بر هللو اهل إف ايندلا ٌهمَه كي نمف
 جراوحلا ةتيم تومي الو « هفنأ فتح هشارف ىلع تومي نأ ىشخي وهف

 « اليوط هسفنب ةقلاع هاركذ تلظ دقو « لالبىبأ ةتيم « حامرلاب ًاصعق ةفيرشلا

 : لوقيل ىح

 سائلاب سادرماي كدعب سانلا اه هفرعأ تنك دق نم كدعب تركنأ

 2 وعملا نيني ناك دقت« ةناربع رع لو هيفاوت ام اعيمج- سانلا نأكو

 ملو . مهندّمعَتَق سيئر دلع ىتح « دوعقلاىلإ اعدو ةيرْفْصلا بهذم قنتعا ”م نمو
  نظلا بلغأ ىف هب دعق امتإ ؛'"”دلاخن ىلأ دنع انيأر ام وحن وحن ىلع هتانب هب دعقت

 جرفلا وبأ لّدعيو « ًاديدش افغش اهب ضغُشُي ناك دقف « ةرمج هتجوزل هبح
 نع زجعو لاط هرمع نأل « ةدعقلا نم راص امنإ هنإ لوقيف ىرخأ ةلع كلذ
 نإ هلأ لعزب ةيلاع نس ىف بهذملا قنتع رنتعا هنأ ىري هنأكو « اهروضحو برحلا

 ىفم اك ليقث ءبع اهنأو ةايحلل ههرك روصي هرعش ىف ىضم دقف دعق ناك

 قى نوكرتشي ال مهف مهتدعق ناك كلذكو ؛ هنايزيو جورح لا. هريغل نسحي
 +. ةيلطق ءجاجتملا دهعل كلذ ل يدا هنارهظيو+ مهقافر اهب نورتخيو بورحلا

 ءامهباحصأ ضعب ىف ةفوكلا ىلع امجه نأ ةلازغ هتجوزو ىرذفصلا بيبش بيبش ثبلي حلو
 +. نرخ ديلإ نيكد + لرد لإ نمو عاقل لهن

1 00 
 ىحضلا فق ةلازغ ىلإ تررب اله

 حامرلا : ىلاوعلا )١(
 ا ىلاق (؟ )

 ىف نارمع ىلإ دلاغ ىنأ تايبأ تبسن (؟)
 اك دلاخ ىأل اهنأ حج رأآلاو » ىاغألاب هتمج رت

 4 رفاصلا ريفَص نم رفنت كادر

 (*' ئاط ىحانج ىف كبلق ناك لب

 . دريملا دنع ءاج

 .ةريغلا لإ نول وهو ةدب رلا نم : ءادبر )0

 عزف ريوصتأ نارمت هب رض لثم اذه (ه 1

 . هبعرو جاجحل



 قمل

 ةنس هتبحاصو بيبش ىلع هئاضق دعب هبلط ى دتشاو جاجحلا بضغو

 برقي ًابسن ىح لك ىف ًابستنم لئابقلا ىف لّئقنتي ههجو ىلع هنم رف ةرجهلل 0

 بوطخ نم هتديقع ليبس ف لمتحي امو ةايحلا ةرارع ًارعاش لقنتي لاز امو « هنم

 الزنم هلزنأف ايدزأ هل بستناف . ماشلاب ىماذحلا عابنز نب حور ىلإ هنا ىتح

 ركذف « هدنع ًاريثأ كاملا دبعل اريمس حور ناكو : هماركإ ىف غلابو ماع وحن انمآ

 هككش ام اهف كلملا دبع ىأرف 2 هراعشأ ضعب هل ىورو هثيدح نسحو هبحاص هل

 لقنو « هب هئيي نأ هنم بلطو حورل كلذ ركذو « نارمع وه هبحاص نأ ىف

 هيلإ كعبات ىفإو « ديرأ تنك ام كلذ : هل لاقف « كلملا دبع ةبغر هيلإ حور

 : اهنف لوقي ةعقر حورل اًفلخم لحترا نأ ثبلي ملو ءرثآلا ىلع

 ''ناج نمو سنإ نم عئاور هيف ىنعورت ام الْؤَح كراج ُثنك دق
 ناوُرم نبا فوخ نم سانلا كردأ ام ىكردأف ىمظعلا َق تدرأ ىتح

 « اًنيعازوأ هل بستناف « ايسيقرق ىف ثراحلا نب رفزب لزن ىتح ىضنو
 هل لاق املف « حور دنع لبق نم هآر دق ناك هدنع لجر هآر نأ فداصتو

 اذه اي رفز هل لاق ذئنيحءحور دنع هتيأر ىدزأ معن : لاق ؟ هفرعت له رَدفز

 املف «كانربتج ًاررقف تنكذإو كانمآ افئاخ تنك نإ ؟ ىرخأ اًنيعاز وأو ةرم اي دزأ

 : هلوقب اهلهتسي ةعيدب ةعوطقم اهنف .بتك ةعقر هلزنم ىف فلو بره سبأ

 .عابتز نب حور ىلع ءايع تيعأ رز ام ىَيْعَي تحبصأ ىتلا نإ
 ىلع ةروثلا» جورخلا سانلا ريثي ذخأ كانهو « نامع ىتأ ىّتح لحتراو

 نم برقلاب ناسيمزور ىف دزألا نم اًموق ىنأ ىتح لحتراف « هبلطف « جاجحلا

 ٠ 86 ةنس قوت ىح مهني ماقأف « ةفوكلا

 ردصي ًاعيمج اهفوهو « خيراتلاو بدألا بتك اهيورت ةريثك راعشأ نارمعلو

 «ةرمج الول اهنف دهزيو ةايحلا ىردزي هلعج ناميإ « جراوحلا ةلاقمب قيمع ناميإ نع
 اهارحب ىلا ةبيركلا ةايحلا ىف ةبغرلا نيب فينع عارص هسفن ىف أشن مث نمو

 فوحلا وهو عورلا نم : انه عئاور )١(

 ..عزفلاو
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 ىف كلذ نع ربعو « توملا ىف ةبغرلا نيبو هوركمو ىذأ نم اهبف لمتحي او
 « رارق رادب تسيل ىهو « ايندلا ىلع سانلا كلاهت روصي نأك « ةفلت#م روص
 : هلوق ةلكاش ىلع

 رراظتناو صرحب اننا, هيك _نقيملا لمت ال“ انارأ 2
 رابخلاب ذخأن رمألا ىف الو هيلع ىَّقْبَت الو « ىقبت ال ِ 0

 مهتارتعو مهعايج ا 5 د « ىبعملا اذه دنع 1

 هنم 0 هنأ حلي الو . ىوسلا قيرطلا اونيبتي مل ءايقشأ نم مل فأف
 « صرخلاو بحلا_نم ء ىش ىلع اهنم ىوطني رخآلاوه هبلق نأو « بكرلا سفن ىف
 : لوقي « ًاضفر اهضفري نأ هب ىرحو

 ْحَّرُجو ٌةاَرُغ اهيف مهنأ ىلع اهمْأسي ال ساّنلا ءايقشأ ىرأ 0007
 "' ٌعشَقت لياق نع ٍفِيَص ةباحس اهنإف ِْبَحُت تناك نإو اهارأ

 نأو ءايحألا لك ىلع ىتأّيس توملا نأ ددري لازي ال ناك وحنلا اذه ىلعو
 : لوقي .٠ هسفن توملا ىبح ناف لككلاف « نئاكل هنمرفم ال

 ُلَجَألا٠ هلان ام اذإ ناف توملا»و هقلاخ نود ءىش توملا رجعي الا
 © َلَدَج هدعب اهف توملاو ٠ توملل عِضَتم توملا مامأ بْرك لكو

 اناقلت ىلا توملا ةركف نع ربعي هلك كلذب 'وهو . ةياهعلا ف توميس توملاف
 هب ًانئاه هرظتني كلذلو « دولحلا راد ىلإ لقني توم هنإ « جراوحلا رعش ىف ًائاد
 ىردزي ال ناكو . هتديقع ىوس هيف سيلف ًائاد نارمع رعش وه اذهو . أطبتغم
 هل ضرعتف « هحنادم ضعب دشني ةرم قدزرفلا عمس دقو « حيدملا هءاردزا ًائيش
 : لوقي

 دابعلا ىديأب اه هلل نإ ىَْعيَل َدابعلا حدالا ابأ
 . مظع :"للج (8) 2 اليل ريسي : ىراسو . عيرس : ثيثح 00(
 . لوزت : مشقت (؟١)



 م١1

 لاثم وهف « هتديقع ىف الإ ركفي الو , هبر ىوس حدمب الو لأسي ال هنإ

 . فاغشلا ىح هتلاقم هتقمعت ىذلا ىجراخلل قيقد

 1( حام رطلا

 شويج نم اهملإ راص نم عم ةفوكلا ىلإ لقتناو « ماشلا ىف أشن ىتاط رعاش
 هل جراوحلا نم خيش مهف ناكو « ةبلعث نب تاللا ميتا ىب ىف لزنف . ماشلا

 ( هبلق ىف همالك خسرف « هنم عمسيو هسلاجي حامرطلا ناكف « راقو هيفو تمس
 . هيلع تام ىتح هحصأو داقتعا دشأ هدقتعاو هلبقف « هبهذم ىلإ خيشلا هاعدو

 ةقرف ق لخد هنإ جرفلا و لاقف « ايف لخد ىلا ةقرفلا ق ةاورلا فلتخاو

 « حيحصلا وه ظححاملا لوقو. دب ةيرفملا نم وه : ظحاحللا لاقو « ةقرازألا

 هومر اوناك ذإ « دوعقلا لحتسا ام ةقرازألا نم ناك ولو ةدعقلا نم ناك هنأل

 ىلع مخدلص جورتلا ىلإ ةوعدلاو نيملسملا ةمواقم ىف هدوعق ضم و هنو زج الو

 ىضمع ناك هنأ رهظيو . ماسم ىرافص وهف . ناطح نب نارمع عنص اموحن

 ناك لب « « جراوخلا ةفرطتم نيملسملا رفكي نكي ملف 2 دح دعبأ ىلإ ملسلا ف

 «تيمكلا نيبو هنيب ةديدش ةقادص دقعي هارل ىح « مهقداصيو م داويو مهرشاعي

 ناك « حاسم رطلاو تتيمكلا نم الاخ تحعأ نمانلا 5 مل» : ظحاحلا لوقي

 ناكو « ةي رافصلا قف[ يهراخ خامرطلا ناكو « اًيبصع انيناندع تيملكلا

 طبيب و مك لهأل بصعتي حامرطلا ناكو « ةفوكلا لهأل بصعتي تيمكلا

 "مص ا مم « طق نيسفن نيب نكي ملام ةطلاخلاو ةصاحلا نم كلذ عم

 نأ نظلا ربكأو . « هيلإ لاصحلا هذه وعدت امث ءىشالو ضارعإ الم ”ةوفجالو
 «ةئشانلا ملعت ىه « ةدحاو ةنهم امهفارتحا ةلصلا هذه امهيب نو ىذلا

 . نيرعاش اناك امك نيبيطخ اناكو « ةماعلا دالوأ ناملعي « نيملعم اناك

 ةئشانلا بيدأتب نع ثيح سرافب ىلا ىلإ ًانيح ةفوكلا كرت هنأ حامرطلا نعىوريو

 ه؟ 0 ركاسع نبال قشمد خيراتو راد ) ىفاغأ حامرطلا ةمجرت ىف رظنا )١(

 ى وكنرك هرشن ناويد هلو 4١8/86 ةنازخلاو ه*57/ 1 ءارعشلاو رعشلاو 55/1١٠ ( بتكلا

 . ةماقلا ليوطلا : حامرطلاو . ١410 ةنس ندنل حشوملاو 047 ص قاقتشالاو 7077/7 ىرعلأو

 « 45/1١ نييبتلاو نايبلاو ٠١8 ص فايزرملا



 ضحي

 ىّرلاب ًابدؤم حامرطلا تيأر » : لاق هنأ ىلعألا دبع نع ظحاحلا ىوريو ٠ اهف
 تيأر دقلو « هنم هنيدح ىلإ مهعامسأل بذجأ الو لاجرلا لوقعل ذآ ادحأرأ ملف
 . « ءاملعلا اوسلاج دق مهم :اكو « هدنع نم نوجرخم نايبصلا

 هحيدم لمح هارذ ذإ « ةنهملا هذه هيلع هّردت ام هيفكي نكي مل هنأ رهظيو
 ديزي نب دلخم ىلع تيمكلا عم مدق هنأ هرابخأ ىف « ةالولاو ءارمألا باوبأ ىلإ
 ًامئاق هدشنأف تيمكلا ىع دو « ف هاّحنف « ًادعاق هحدمب نأ دارأو « بلهملا نبا
 هرابخأ قو . هذخأ ام تيمكلا هرطاش اجرخ املف « مهرد لأ نيسمح اهل رمأف
 « ةرجهلل ١٠ه ةنس قارعلا ىلو ىذلا ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ حدم هنأ ًاضيأ
 فلتخي ةيحانلا هذه نم وهو , ناتسجس ىلع هيلاو هيلإ هب ثعب ام لك هاطعأف
 اننإف ًاضيأو « هبلط ىف اًنحلم لاملاو ايندلا بلطي ذإ « ًاديعب ًافالتخا نارمع نع

 لئابقلا نم اهتاوخأ لكل لب « هتليبقل ةديدش ةيبصع رعشتسي هارن
 لخدي نأ ىلإ كلذ هعفدو « ةرّفص ىنأ نب بلهملا ةليبق دزألا ةصاخو ةيناطحقلا
 . ةماع ةيناطحقلا لئابقلاو دزألا ةودع مغ رعاش قدزرفلا عم ةداح ةكارعم: ف

 بجعنو . ناسارخو ةرصبلا قى تمدتحا فيكو ةوادعلا هذه نع انثيدح انب رهو

 «ىجراخ وهو ةيبصع نم اهف ىَوُطي امو ةوادعلا هذه هقمعتت نيح حامرطلل
 امنأكو « ةيبهذملا ةيبصعلاب نودتعي امنإ « ةيلبقلا تايبصعلاب نودتعي ال جراوحلاو
 قدز رفلل هءاجه أرقن نيح بجعنو . هتايح شماه ىلع أي ىجراحلا هبهذم ناك
 ءاديدش ًاعاذقإ هيف عذقني' هارن ذإ مهب مدطصا نيذلا لئابقلا ءارعش نم هريغلو

 : ممن ىف هلوق هئاجه في رط نمو

 ِدرَث مل ُدْرَألا هيلع لوسرلا ضْوَح اهل ليق مث ممت ُدْرِو ناح ول
 دعن م درألا لاتقل ٌْدْعَت ِ نإ ابدعي نأ ًايحَو هللا لزنأ وأ

 ٍدَسجلا ُمُظْعَأ لَياَرَن لامتام دق ردَسَج ىلع م

 هئالب نع هيف ثدحتي ال « هسفنب ًاطرفم ًاحيدم هئاجه بناجب قوسي هارنو
 ًادادتعا هلئامشب اًددتعم هقلخ نع هيف ثدحتي امنإ ىرطق ةلكاش ىلع بورحلا ىف
 : لوقي « ًافرسم



 ل م 2 مك

 ىرت الو ماثلاب ىتش ىفأو

 ضلي

 ( يع 5.
 لئاط ريغ ىرما لك ىلإ ضيغب

0( 

 لئامشلا ميرك الإ مج ايقش

 نم سانلا ةشيعم شيعي وهف ةيصخش تارخافمو ةيلبق تاعزانم نم امف ام

 هلعلو « ايندلل بلط نمو تاموصخ نم هيف نوب رطضي ايف برطضيو « هلوح

 ناك دقف كلذ عمو . ناسارخو سراف قو قارعلا ىف لقنتلا زثكأ كلذ لجأ نم

 5 لوقي : جورحلا متل ىح , ًانابحأ هتديقع رعشتسي

 فاذاق» .كدارح  داعقل قالو
7 ٍ 0 َ# 

 ىلإ لووأ. .فأ الام قيل

 نكت الف قتاف» تناح نإ برايف

 فذاقملا ىدحإ ماعلا ىسفنبو هب

 "'فئالخلا تادع ىنيفكي هللا نب

 "7 فراطملا رضُحب َلْخُي_عّجْرَش ىلع
 ٠ عإ هم . ّ ِء 5 ملا 5 ل 8 .٠ آ

 يفئاخ ضرألا نم جف ىف نوباصي 202 ةبضعب اديعس ىبوي ْنِحَأ نكلو
 م ا م ء ١

 فحازتلا دنع نولازن هللا ىقت 2مهنيب فّلَأ نابيش نم شروف

 , ىذألا اوقراف ”يهايند اوقراف اذإ يحاصملا ىف ام دوعوم ىلإ اوراصو

 ىف قوسي هنأ ريغ « ًادهشتسم برحلا ناديم ىف تومي نأ هبر لأسي وهف

 ى هارن ذإ « هتينمأ ىف ةينلا صلاخ نكي مل هنأ ىلع لدي ام هتايبأ فيعاضت

 حبصيل امإو ًاديهش لتقيل امإ براحي وهف « لاملاو ايندلا ىف ركفي ىناثلا تيبلا

 : هلوق جراوخلل هفصو فيرط نمو . ًايرثم اًينغ
0 -ِ 4 2 ١ 

 اقرأ الطلاب لام ىركلا اذإ مهنإ قارشلا رك هل
  4 8سا ذآ - -

 اهنع داكت

 . شعنلا : عجرشلا عيل

 . ةيلط اعدرفم « قانعألا : لطلا )5:0

8 0 ٍ 

 ةفجاو بولقلا تيبت افوخ

 )١( سيسخ :لئاط ريغ .
  0ةلصلا اهب ديريو ةدع عمج : تادع :

 ةفيلخ عمج :فئالحلا .
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 اوملطناف و ىضم دقو مهدعب ةايحلا 2 فيك

 اوَقِثَو دق فاخُي امم زْوَّقلاب ”مهداقتعا ىلع حاخبت مرق
 نآرقلا ىف ءاج امو لئازلا اهعاتمو ايندلا ف جراوحلا دهز نم سسبق ىلعو

 نيجاتحما ىلع هقفني نأ نود هرخآدي ه الام عمجي ىذلا حيحشلا مذ نم مب ركلا
 تمدق امع ةءايقلا موي لوئسم ناسنإ لك نأ نم اًضيأ هيف ءاج امو « نيك اسملاو
 لمع نف )2 لمع امب هحراوج هيلع دهشت موي )2 نونب الو "لاه عفني ال موي هادي

 ١ دع ىضقنا اذإ دوفو معلا ةدع لمكتسم ىح لك 01 هو كي . 58 ع 8

 ("!ةدِفتْرَيو هب ىهابي ل املا عماجلل تبجع ام ابجع
 ةهدقتعي سيلف هيلإ ه الا هريصي ىذلا ميضيو
 "هدو الو هلألخ ةو ا رشلا اذ لوخملا عفنيال موي

 هديو هَلْجِ سنإلاو نج ١) طسو هامصخو هب ىَتْوُي موي
 هدَدَل الو هينامآ" 0: 2 ةففتي ننبل ثّوصلا شاع هم 7

 « ةدحاو ةيوغل ةريتو ىلع ىرحي ال هنأ ظحالي حاهرطلا رعش أرقي نم لكو

 نكلو « هيعماس ىلع برغي ال وجب وأ حدمب وأ « هتديقع نع ردصي نيح رهف
 ءاهنيشحوو ظافلألا دباوأ عمج نأ عيطتسي ام لكب لواحي ءارحصلا فصي نيح
 دارأ ًامسق.: نيمسق مسقني هرعش امنأكو « ةئشانلا هميلعت هيلإ هعفد بناج وهو
 نيبدأتملا هاوفأ ىف رودي نأ هب دارأ امسقو « سانلا هاوفأ ىف رودي نأ هب
 000000 ضحم ىميلعت مسق وهف « ةبب ملا يزل ظافلألا ىلع اوفقي ىتح
 1 ووش ىوغالا ملاعلا ىلارعألا نبا نإ نولوقيف « هرعش ىف هبارغإ ىدم نويوغللا
 انب رو « اهريسفت عطتسي ملف « هراعشأ ىف ةدبآ ةملك ةرشع ىنامم نع لثسأ
 لاخدإب ًافوغشم ناك هنأو ًاقيقد نكي مل ىوغللا هسبح نأ عضوملا اذه ريغ ىف
 . ةرجهلل ٠١8 ةنس ىلاوح تام دقو . همالك ىف ةيطبنلا ظافلألا

 ىرثلا : لوما (؟) ؛ تيم وك (10)
 . هبسكي : هدفتري (؟ )
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 ةعيشلا ءارعش
 ىضم دقو . هتفالحخل ةرضاح ىلع اهذختا ذنم ةفوكلا ف ومني عيشتلا اني

 نويقيقحلا ةفالحلا ”لهأ هدافحأو هءانبأ نأب نونمؤي هتافو دعب اهلهأ نم ريثك

 . مهملع درت نأ ىغبنيو «مهْنم اهوبصتغا نيبومألا نأو « نويعرشلا اهباحصأو

 ترثأت دقو « ةيفنحلا نبال تعد ىتلا ةيناسيَتكلا ةقرف كلذ ءانثأ ف تنوكتو

 « رظتنملا ىدهملا وه ةيفنحلا نبا نأ معزت تبهذف « ايد نبا ءارآ نم ليلق ريغب

 لقنتي سبق وهو « هللا حور نم سبق هب نأو نطابلا ملع "لع نع كروب .ةنأو

 .ًالميف دوعيس هنأو « هتعجرب اولاق قوت اذإ ىتح « مامإ دعب ًامامإ ةعيشلا ةمنأ ىف

 ١ ةيدّميلا ةقرف رهظتف ىومألا رصعلا رخاوأ ىلإ ىضممو . ًارونو ًاملع ضرألا

 . ةسايسلا نع انثيدح ىف كلذ انروص دقو « ةيناسيكلا ةقرفولغ ةيلاغ نكت ملو

 ةعيشلا ءارعش ريك رصعلا اذه ىف جراوحلا ءارعش ربك ام وحن ىلعو

 فيرطلا نم لعلو « ةيديزلا رعاش تيمكلاو ةيناسيكلا رعاش رسيثك مهمدقتب

 نم هيف 0 ام لكب هراعشأ ىف ةلثام ةيناسيكلا ةديقع اممهلوأ دنع دحين انذأ

 افوصأ لكب ةيديزلا ةديّقع امهناث دنع دجن اك « ةيعيشلا ةديقعلا ىف فرطت

 : : ةيعلاا
  نيفوزح مهاندجو ةعيشلا ءارعش نم امههريغ راعشأو امهراعشأ ىف أرقن انذخأ اذإو

 دقو «ةم ذالو الإ موف نوعرس ال« مهءامد نويومألا كلفس نيذلا مهن لع

 عباطلا اذه ناك امب رو .فجتالو ”انقتت ال عومدب مهيبدنيو مهنركيي اراوحت
 ىلع تارفزو ءاكبو عومد وهف « رصعلا اذه ىق ىعيشلا رعشلا دعا مه

 0 عومدو تارفز « ىبجحي هنباو ىلع نب ديز ىلع مث الوأ نيسحلا

 ك1 يدل را ىو ناهلس لوق

 . 1١45 ص باعيتسالا/و ىف ًاضيأ رظناو ١١١ ص (ىلحلا ةعبط.)
 .ىفاغأو اهدعي امو ١٠ه / ؛ ىربطلا نيسحلا ارم



 قلما

 تلح موي اهدهعك اهرأ ملف دمحم لآ تايبأ ىلع تررم ع . 8 َ 2

 ِتْلَجِو ايازرلا كلت تمظع دقو 0 اوراص مث ةءاجر اوناكو
 هد ل 00 9 1 .ء.ك ل[
 ترعشقا دالبلاو ٍنْيَسَح دقفل ةضيرم تحضأ سمشلا نأ رت ملا

 ثدَصو .ةيلع. تحات اهتُجلأَ»- .وذقفل ءاسلا:ىكبت تلوعأ دقو

 هئاثر ىلإ فيضي مهنم ريثك ناك ذإ . طقف هنوكبي و هنوثري اونوكي ملو
 ضي رحت وهو « هقافر نه هنع اوعفاد نم رأثو هرأثب ذخألا ىلع ًاضيرحت هئاكبو

 نع دوعقلا راع مع ةعيشلا لسغي ىبح « ءامدلا كفس  ةديدش ةبغر ىلإ لوحتي
 حوفسملامدلا ةزيرغ هيمسن نأ نكي ام ىلإ مهْنم ةفئاط دنع كلذ لوحتيو . هترصن

 ىف هلو « ىدزألا رمحألا نب هللا دبع نب 2١ فوع اهروصي "نم ريخ نمو
 : لوقي اهفو ( همدي بلطلا ىلع ةعيشلا "ضحو اهب هاثر ةليوط ةديصق نيسحلا

 ايكاب ناك نم ليللا قوسغ دنعو 2قراش رَذ املك انْيَسُح كبي - 8 0# م
 ايداعألا نيثناشلا هنع ُتبراضف هددهش تنك ناك ذإ ىنيلايو

 اينانسو مهيف قيس تلمعأو ١ ادهاجم تاق اح هن تيقاَدو و

 ةعامج مهو « هنالذخ ىلع ةفوكلا ىف نوموالتي اوذخأ نيريثك نأ انب رمو

 ةعامج ىف جرخ هنأ ىوريو ؛ ردا نب هللا ديبع مهلثمي نم ريخ نمو « نييباوتلا
 « مهل رفغتساف هقافرو نيسحلا عرصم ىلإ رظنف ءالتبر دك ىأ ىتح هباعصأ نم

 : 27 دشني وهو ىضم مث

 همدان هديت ول سفن لك الأ هوست نوكأ دل نأ ىبدن ايو

 همزال قرافت نإ ام ةرسح وذل هتامح نم نكأ م ىأل ىنإو

 قبل نيرذنم نيلوُعُم ةعيشلا هيكبيف « نيسحلا نب ىلعنب ديز ”لّتلقيو
 5 ىلتطملا لّضفملا لوق لثم نم نيددهمو ةيمأ

 )١( ىربط (8) 7 ءارعشلا يجعم ىف فوع ةمج رد رظنا 959/46.

 ص قابزرملا  . 1١5ص نيبلاخلا لتاقم (؟) 9؛١ .
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 ''دومجلا نيح اذ سيل كعمدب ىدوجو َىَقْرَت ال ُنيعاي الأ

 ("ووجتهلا ىف ديزادعب عسطتو قي تاربعلاب نلفت .فيكو
 ةوسألاب قُدْشَت ليخلا ٌدايج ١ ىلارت مو داقرلا اهل فيكو

 روه دهع نم ْتَصِلخَأ مراوص تافهرم حئافص ىبديأب

 دنع رابغ لك لسعقنو انيقتلا اذإ سوفنلا ىتسَت م

 ""ديصّحلا لشم ا مهلعجنو ىلاوعلا مّكحلا ىنب ىف مكْذُيو
 هتمنأ ىلع ًاقيمع ًانزح هسفن ف ىوُطَي ىعيش رعاش لك ناك وحنلا اذه ىللعو

 فاويسو كلذ ىّنأ نكلو « مهولتق نم ءامد كفس ىق ةفينع ةبغر و نيدهشتسملا

 مهءايحأ مهالوو مه نوبقعتيل مهنإو ٠ مهيلع جرخي نم لكل داصرملاب ةيمأ ىب

 ةيرظن ىه ةروهشم ةيرظن ةعيشلا نيب تأشن مث نمو . اًءدع مهسافنأ نو دعيو

 رطخلل هسفن ضرعي ال ىتح « اهمتكيو هتديفع خي نأ ىعيشلا قح نف « ةيقتلا

 تيمكلاو رّيثك دنع ىرتس ام وحن ىلع آنايحأ هموصخخ ةعناصم نم عنام ال لب

 . ءاضغبلاو ةاودعلا مل ناتكي امهو ةيمأ ىبب احدم ذإ « ليلق امع

 ناك مهولتق نم لتق ىلع ضيرحتلاو ءادهشلا ءاكب نم ناعزنملا ناذهو

 ةوعد ىلإ ًانايحأ ىبتني دقح وهو « نييومألا ىلع ديدش دقح امهيف ىوطني
 نيح تيمكلا دنع دجن ام وحن ىلع مهيلع ةروثلل نييعيش ريغو نييعيش سانا

 ورم لهأ ىلإ لسرأ هنإف /١١7 ةنس ناسارخ ىلع ًادسأ هاخأ ىرسقلا دلاخ 'ىلو

 : 2؟' اف لوقي « تايبأب ةروثلا ىلع مهتحتسي
 ا ام ىلع  وْرَم ,لهأ ةعامج غلبأ الأ

 ٌدجب اوبكر ىذلا ىف رمايو ًامالس ىدُهي رحصان ةلاسر

 كيلا دق مدر الف 2 فلَخب اًوضْرَد الو اونهت الف

 ىّدعتلاو ةلالُصلا لهأ :لع.:. ادرس تتايارلا :يففراف "الو

 | نب ناورم ونب : مكحلاونب (0) ١ .نكسو فج اذإ عمدلا أقر نم : قرت )١(

 . دوصحملا عرزلا : ديصحلا . حامرلا .: ىلاوعلا . عمدلاب اهلخي : نيعلا دومج

 .*؟:+ر/و ىربط (:) . مونلا : دوجحملا (؟)
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 ىبب ىلع ظيغلاو دقحلاب 'ىلتمت وحنلا اذه ىلع ةعيشلا بولق تناكاذإو
 90 اهءاوهأ مهسوفن ىلع كلمت اًئبح تيبلا لآل بحلاب ءىلتمت تناك دقف
 00 : هعيشتب م وقهباعدقو ىلؤ دل دوسأألا ىلأ لوق ةلك اش ىلع ءاهرعاشمو اهءاساسحإو

 4 2 8 ا

 اًديدش ابح ادمحم بسح

 ترادتسا ذنم 0 ىوه

 ةرترتسفاو ىنلا م ولعب

 9 اولا ةزمحو انادعو

 "يوه ىلع تشعُب اذإ :ىجأ 6 و 00
 » ره ره ا

 ايو لادعي ل مالسإلا عر
 الإ مهلك سانلا بحأ عر و
 ع ناك نإ ىطخع تسلو ا - يح كي نإف و

 . 0" ىلا سفن ف يي 0 دبع لوقيو
 8 .٠

 مهدلاوو نسح ىأ ىبو

 مهبحأ نأ ابن د

 بْلصلاو ماحرألا ف باط نم ٠ .
1 2 

 ًاعفد مهد بحزم « هيلع هللا تاولص مهدحلا تيبلا لآ نوبحي مهف
 دهزلا ىلإ مهم ارفن عفد دقل لب .« هتدابع قح هللا ةدابعو ىوقتلا راعشتسا ىلإ
 انئيدح ىف لؤدلا دوسألا ىلأ دنع ىرتس ام وحن ىلع « لئازلا اهعاتمو ةايحلا ىف
 ناكو « دوراخلا نب رذنملا نب برح لوق كلذ روصي امو « دهزلا ءارعش نع

 ا ("' هل ةملك ىف « عيشتي

 0 8 2 ايندلا نم ٍيسحف

 2و

 دمحم ىلا رق ىوذ ىبحو

 . هه4 ص دربملا (1)
 ناك ذإ «بلاطبأ نب ىلع ىمولإب ديري )١(

 هل ىصوأ ىنلا نأ نودقتمي ًارارم انلق اك ةعيشلا
 ا , ةفالحلاب

 ,ىاو» لع : ايوه ىلع (*)
 . هل ليثم ال : ايوس لدعي ل (4)

 و 9 و

 " ىربق ا ٌروزأ ناتك باوثأو

 اهل بأ نم ةدوملا الإ انكاَس امف

 . 759/8 نييبتلاو نايبلا 2(

 +7 /* نييبتلاو نايبلا )١(
 . هيف لضف ال ليلقلا توقلا : فافكلا (7)
 لأس ىف ةغل : فيفختلاب انلاس 040
 يععتاسأ ال لق) ٠ : ةعيركلا ةيآلا ىلإ ريشي
 . (يبرقلا ىف قف ةدرملا الإ ارح 1
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 ىب رصع ىف مهراعشأ قرغتست تناك ةعيشلا نأ قبس ام لك نم حضاوو

 عزانمو « ايندلا ىف دهزلا ىلإ ىهني دق ابحتيبلا لآ بحس نم ةيوق عزانم ةينأ
 كتفست نأ ىف ةديدش ةبغر اهلخاد ىف قولت ةروث؛ ةيمأ ىنب. لغ ةرولان م ىرخأ

 ىلع امهلبق نمو ىلع نب لديزو نيسحلا| _ مهما دوش ءامد تكيس امك هؤامد

 «ءىش لك مهلع اوكلمو مهب اورئثأتسا نيذلا ءادهشلا ءالؤه نوكبي ًامئادو .هسفن

 نسحيو . قيمعلا نزحلاو ىسألا نم أتفْطُدتال ًاران مهبولق ىف نوعلديل مهنإو

 . ةيديزلا رعاش تيمكلاو « ةيناسيكلا رعاش ريثك دنع اليلق فقن نأ انب

 نيوفو و

 ناك ةعازخ نم ىزاجح رعاش « ةعمج ىنأ نب نمحرلا دبع نب ريثك وه
 ةريثك رابخأ ىناغألا ىفو ًاقّسحم رصقلا ديدش ائيمق ناكو « ًاريثك ةئيدملا لزني
 ذإ «لزغلا هرعش هيف قاس ام لوأ ناكو . قمحلا اذهل هب سانلا ثبعو هقمح نع

 تنب ةّزعب متري هلزغروهمج ىف وهو « ىرذعلا رمْمعَم نب ليمحلا ةيوار ناك
 هراعشأ عورأو « ةزع ريثكى مم ىتح اهف هلزغب رّمشا دقو « ةيرمْطضّللا ليسمح

 : اهفيعاضت ىف لوقي ىبا هتيئات اف

 تّلحتسا ام انضارعأ نم َةّرعل رماخم عاد ريغ ًائيرم ًائينه

 هنأ ىلع هوجولا ضعب نم لدي امم « ًاعيمج ماللاو ءاتلا اهيور ىف مزتلي وهو
 ًاقشاع نكي ملو لوقتي ناكه نإ : مالس نبا لوقيو « هلزغ ىف ًافلكتم ناك

 . ةبابصلا قداص الو

 هني وكتو « ةيفنحلا نبال ىقثلا راتغا ةوعدو ةرجهلل 50 ةنس ىلإ لصن الو

 اهقئتعي وهف « ةيرظنلا هذه قوب ربكأ حبصي ىح « ةيناسكيتكلا ةيرظن هلوح
 نأو خسانتلا ةركفك « ةفرطتم راكفأ نمو ولغ نم اهلخادي ام لكب ًاقانتعا

 6١5/١ نانحلا ةآرمو مال*5/+ ةنازحلا» راد ) ىناغأ ريثك ةمجرت ىف رظنا )١(

 لحتلاو للملاو ناكلخ نباو صيصنتلا دهاعمو فو ١74/1١ و اهدعب امو ؟/ة (بتكلا

 امو 808/١ ءاعبرألا ثيدحو ١١١ ص ١ اهدعب امو4 ه0 ص مالس نباو«ةقرفتم عضاوم

 . رئازحلا ىف هئارزد سب ريب رشف دقو . اهدعب 2 قرفلا نيب قرفلاو 480/١ ءارعشلاو رعشلاو
 ” 4 7ص ءارعشلا مجسو ١ : 7” ص حشوم لاو ؟ ١ ص



 يول

 ىدهملا وه ةيفنحلا نبا نأ ةركهفكو « هئانبأو ىلع ىف لقنتي لازي ال ةوبنلا سبق

 : لوقي هيفو رظتنملا

 ىلاوالا بّمِحلا ىف رابحالا وخ بعك هانربخ ىدهملا وه 2001( اهلا 3 ل - 9 م 2

 هسيحيو همامإ ىلع هبضغ لزني هآر نيح ريبزلا نبا ىلع ًادقح '*ىلتمي هارنو
 . اهنم هيلاو هجارخإ و ةفوكلا ىف هل ىَثلا راتحملا ةوعدل « ةكمب مراع نجس ىف

 هبوتف« ةيواعم نب ديزي دهل ماما تيباب ذاع دق ان م اك" يبل نب اكد

 : لوقي رسيثك هيلإ

 مراع نجس ىف مولظملا ُذئاعلا لب ةناقأ ملنأ :كيواذلا نع رشف
 و رو و 8

 _مراغ عافنو لالغأ كاكفو همع نباو ىطصملا ىلا ىصو

 مئال مول طا. ف .:ققيا الز ةلالضب ىَدُم ىرْشَي ال وهف نأ
 (؟'مراحملا فيخ فّيحلا اذه الولخ هّباتك ولتن هللا دمحب نحنو

 _ملاسملا قيدصلاك ٌودعلا ثيحو نكاس عؤورلا نما مامحلا ثيحب

 ل اق يا فك دور .دامألا ناهايسا "رق ذم
 لكل نمأ نم مالسإلا ضرف امل هقئرتخ ريبزلا نبا ىلع لجسي هنأ حضاوو
 ل 5 0

 . هاوقن قاف ل ىلا 2 رانا 7 1 ىذلا

 كما دبعب قحلي و ؛هراوج نع جرخيف «هتيرح ةيفنحلا نبال ريزلا نبا دريو

 نمي .٠ هرعاشو وه اًيلعالزنم هلزني و همركيف « هباكر ىف رسيثكو 2 قشمد ف

 « هحادم نم حبضأ دقف ؛ « كلملا دبعو ريثك نيب تدقعنا ىلا ةلصلا مهفن انه

 , ةكم ىنم نمةيحان : تيحلا (؟) نم ناك ٠ رابحألا بعك وه : بعك )000(

 . لوألا دهعلا ف نوصي



 ما

 زاجحلا نع هناطلس لازأو هيلع رصتنا ول ًاينمتم ريبزلا نبا ىلع هريثي ذخأو

 ةردابملا ىلع هني ذخأ بعصم بره هشيج دعي هآرا ذإ ىتح : ًاعيمج- قارعلاو
 : هلوق لثع هب رح

 مّ 8 0 ع .
 اهئيِزَي رد دقع اهيلع نا همه نذثت م ورغلا دارأ ام اذإ 50( م قو

 يطق هاج اهم اك تكد هقاع ىلا رت مل املف هت

 . اهلاو زيزعلا دبع هاخأ حدمب رصم ىلإ لحتراو . كلملا دبع حدمب لظو

 ,كي مل وهو . "'قافنلا نه ًابرض ةيمأ ىبل هحيدم ىف نيرصاعملا ضعب نظو
 /  كلملا دبع حنمي هآر ىذلا همادإل كلذ ىف ًاعبات ناك امنإ « ًاقفانم مم هقدم

 ةيقت هل هدحلم ناكل ) كالملا . كيع ةعيب ف ةيفنخلا نبا ل اندب ول ىحو 1 هءالو

 نيبو ؛ مسفنأ أ ىلع ةيشح ةيقتلا دو زي اوناك ةعيشلا نأ أذ رهو 2 اقافن ال

 هعرششد هتفرعم عمه هفركي ناك هنأب عطقت ىهو كاملا ءكلبع عم هر ةرامع دين نيا

 مومسلا سس ًاريثك هل هحمدم 0 ناك هنأ ىلع . ارارصإ هيلع رصي هنأو

 5 لوقي 6 عدلت كارت م ةيحح هنأب هل هريوصتك

 ض2 0 هك 7 ر 01-8 -.

 "ايليت ال ةدش هتنّكمأ اذإ 9 راحمب ةسح ىيع باقي

 نيدذلا ءافلخلا ةعومج ُْق ىخ اقر ُط نم هكلس 5 ضر نيح هةأرز اردو

 « نييعرشلا اهمثرو نم ًاياصتغا اهوبصتغا مهمأ ىرتو مهفالخ ةعيشلا ةيبلاعرقتا ال

 ىف ةحيحصلا ةفالخلا امنأل « ىلع ةفالخ ًاطقسم ءافلحلا عباس هلعجي ناك ذإ
 لوقي « ةملاظلا تافالكتا كلت نيب هبأر

 لقلقتي اهطسو حينملا لاجو 0 تدي ذإ للا تنك
 حينملا امأ ٠ ًابيصن اهالعأ وهو « رسيملا حادق نم عباسلا حدقلا وه ىلعملاو

 «ابعك هوقبس نيذلا ءافلخ 1 ذاوو . 2 ييرصت دل

 ال نيذلا ءافلحلا نيب عياسلا نأ نطابلا ف ىبعو 4 رهاظلا ُّى كاذب هوم لب

 : ةدشلا . ةيحلا رحج : انه ةراحملا (4 ) . ةفيفعلا : ناصحلا )١(

 هلأ فازأ هك اهليقي . وذعلا ىلع ةمجملا . ءافصولاو مدخلا ٠ نيطقلا (؟ )
 . ددرتي الو هعمب زع مربد ةعبط ) نيسح هطل ءاعبرألا ثيدح رظنا (؟)

 .؟١/57 ( ىاحلا



 م”

0-0 

 حدقلا ءافلحلا ءالؤه بيترت ىف كلملا دبع لباقي مث“ نمو . مهتمامإ ةعيشلا ىضترت
 :لوقي ذإ «٠ ىرخأ هل ةحدم ىف كلذب حرص دقو « ىلعملا وهو حادقلا نيب عياسلا

 اننعناتا ميلك »ل وفلان تالسفلا ناكر

 '''اعبار مهل بْرَح نبا ناكو مهقيدِص دعب نم ناديهش
 اعماس هلبق ند 1 ”انيطمخ انسفاخ :ةدعب ”ةنبآ ناك

7 3 ٠. - 5-2 2 ٠ 

 اعباس هدعب هنيا ناكو ىضم دق نم سداس ناورمو

 ناك امبرو . كلملا دبعل هحيدل» ىف هتديقع نع ”لختب ملوحنلا اذه ىلعو

 ةيمأ ىنبل هحيدم ىف هل صلخأ نم مهأ زيزعلا دبع نب رمع ٠ صالخنإ وهو

 ًاعنم هلامع عنمو مهماركإ ىف غلاب هنإف تيبلا لآ نم هفقوم ىلإ انيأر ىف هعجرم
 ربانملا ىلع مهئبس نم اًنتاب ٠ هذه ىلإ ًاريشم رييثك لوقي هيفو « ايقت احلاص ناكو ًّ :  8 5نإ - :

 ةمركملا :
  4 ُ - 2كل 86 ُُث ْق ثيل و ٠ 2

 . لم رجم ةراشإ لبعت ملو ايرب فخت مو ايلع مشن ملف تبلو
 م ع 8 000 3 -ٍ

 _ملسم لك ًايضار ىبسسمأف تيتأ ١ ىذلا عم لاقملا لعفلاب تقدصو
 ا 8 .٠ م : أ 0 .٠

 ''' مصغمو فكب ايندلا كل ىغارت  اهمايث ِكولهلا سبل تسبل دقو
 0 ا يب .- 2 مت 0000

 _مظنأا نامجلا لثم نع مديبت)  ةضيره نيعب انايحأ ضموتو
 0 م 26 عل هرب 50 > 7 ا

 ؛ 'مقلعو ماهي نم افودم كدقس امناك ازئمشم اهنع تضرعاف

 تدع ىأرب ىْبَِي ام ترثآو  اًقنوم ناك نإو ىَنْفَي ىذلا تكرت 8

 ملظم لْوَهلا "نم موي ىف كمامأ 2 ىذلل َتْرمَسو ىنافلاب تررضأو
 دنع في ال صالخإ وهو : ةيعيشلا هتديقعل ًاصلخم لظ ًاريثك نأ قحلاو

 لب . ىلع هل ىصوأ « ىصو وأ ىدهم هنأب هفصوو ةيفنحلا نباب هتداشإ

 لعب عم ةعجر نم ةيناسيكلا هب نمؤي ناك ام هراعشتسا ىلإ كلذ زواجتي

 . قلؤللا : نامحلا (9) ١ وبأ :قيدصلا . ناو رمع : ناديهشلا )١(
 . مل عمج : مامسلا . طولا : فودملا (4 ) . ةيواعم : برح نبا . ركب

 . لاجرلاب فغشت ةأرملا : كولها (؟ )



01 
 نبا ىف لوقي « نودوعي مث نمزلا نم ١ ةدم .نوبيغي لب ٠ نوتومي ال مهف « مهمامم
 : هبر ءادن ىبل نيح ةيفنحلا

 ب ا -

 ماوس ةعبرأ قحلا ةالو
 عا و

 ءامح مم سيل طابسالا مه

 شيرق نم ةمئألا نإ الأ
 5 و 8
 هينب نم  ةئالثلاو ىلع

 3 6 2٠

 ربو نامبإ .طبس .طبسف

 ىتح نيعلا هارت ال طْبِس
« 

 انامز مهنع ىَّرُي ال بيغت

 رو م

 ُءالَيْرَك هتبيغ طبسو

 ُهاوَّللا اهُمُدَقَي َلْيَحلا دوقي

 ءامو 1 هدنع ىّوضَرب

 نسحلاو ىلع مه نيملسملا ىلع ةيعرشلا ةيالول بامصأ 3 ةمئألاف
 ومشي نأ الإ ىنأيو ٠ ةب'الولا هذه ىف نوواستم هو : نباو نيسحلاو
 معطي ىوضر لبجي بئاغ وهف ةيفنحلا نبا امأ «ةبيغ 0 نيسحلا لت
 لإ رمألا دريو ىومألا مكحلا ضوقي فيثك شيج ىق دوعيسو « ءاملاو لسعلا

 ةنسم ليقو 2« ٠١6 ةنس ةافولا هترضح اذإ ىبح هتديقعب نمؤي لاز امو . هباصن

 ١ « دشني هتوص عفر :

 م ها

 ٍقيتع نمو تثري ٍرمَع هو

 اعل لعجي هنأ حضاوو

 ىورأ نبا نم
)01( 

 انيعمجأ جرراوخلا نيد . نمو

 لفل انينمؤملا ريمأ ىىعذ ةادغ

 نم امأ ) نينوؤما رب بقل ف قحلا مهدحو هينب و ىف

 عر ع هبأر ف مهف ندم ١! ءافلخلا نم مهلبق بقللا اذه أولمجم

 هعيشت ق ولغي ناك وحنلا اذه ىلعو

 ا" تايتمككلا

 5 ةريخألا هسافنأ ىح ًاحيبق اًولغ هعيشت

 دكي ملو «ةرجهلل 5١ ةنس ةفوكلاب دلو « ىدسألا ديز نب تيسمكلا وه

 .همأ : ىورأو « نافعنب ناّع : ىورأنبا )0 (

 . قيدصلا ركب وبأ : قيتعلا (؟)
 قاغأ هرابخأو تيكا ةمجرت ىف رظنا (* )
 د07 /؟ءارعشلاو رعشلاو ٠١8/1١٠6 ( ىباس )

 ةنازخو ٠18 ص مالس نباو ١5١ ص حششوملاب

 ناويجلاو نيير:لأو نايبلاو غ8 14/1١ ٠ بدألا

 ةعبط) ىضترملا ىلامأو ( سرهفلا رظنا ) ظحاجلا
 ءارعشلا مجعمو ١ / ؟ هو 2 56/١ (ىلحلا

 صيصختلا دهاعبو 8*١ ص فايزرملل
 عبط) ىودمألا رعشلا ىف ديدجتلاو روطتلا انياتكو

 هحئأدم تدك 10 - 00 قلق



 "افق

 باسنأو ىوبنلا ثيدحلاو ةقفلا نقلتي ءاملعلا سورد ىلإ فلتخمي ذخأ ىبح بشي

 هارنو . ةفوكلا دجسم ىف ةئش عينان رايح : هلع رك نأ ثبلي ملو ؛ اهمايأو برعلا

 .ًافنآ كلذ نع انثدحت اموحت ىلع حاصر لما نيبو تير دوم دقستتو + رعشلاو دنت

 ءافلحلاو ةالولا» فارشألا زئاوج هب بلطيف ء رعشلا ف عربي نأ ثبلي الو
 ى الامعأ هيلوي هوبأ ناك نيح بلهملا نب ديزي نب دلخم ىلع دفو هنأ هرابخأ ىف

 هباب ىلع ىل هنإ لاقيو « كلملا دبع نب ناملس دهعل ناسارخ ىلع هترامإ ةدم
 حئادم هل بدألا بتك ىورأتو « هل نذإلا رظتني مهلك «٠ ًارعاش نيعب رأ

 . كلملا دبع نب ديزي ىلع دفي ىناثلا نرقلا علاطم ىف هارذو . هيف ةفلتخم

 نب ىلع حدتما هنأ هرامخأ ىف : ةركيم تأدب نييمشاهلاب هتلص نأ رهظيو

 ىضمنو . نيعستو عست ةنس فوت هنأ فورعمو . نيدياعلا نيزب بّقلملا نيسحلا

 حبصأ دق هدجلف (ه ١٠١ ١٠1ه ) قارعلا ىلع ىرسقلا دلاخ ةيالو ىلإ هعم

 ةيديرلا ةقرق مادإ نيستللا نجح لع ني فيز هلل هملكعلا دقو ةهلاع يق
 هبلق برش أ ذإ « عافدلاو لاضنلا اذهل شيعيو ٠ عفاديو هنع لضاني وه اذإف

 : لوقيل ىبحو « ميدقلا هحيدم هسفن نم ركنيل ىح « نييمشاحلابحو هبح

 نعل يوكل وذو آم ًابِعل الو برطأ ضيبلا ىلإ اقوش امو تير

 د ُناَنَب يرطب ملو | علزنم مسَر الو راد قيل مو

 بلطي ريخلاو ارح ىب ريخو ىهنلاو لئاضفلا لهأ ىلإ نكلو

 بضغأو ارارم ىضرأ مهلو مس ١ ىنإف قبلا .طهر مشاه ىب

 ىلإ فرصنيو : مشاه ل + يك هيف دخب لق

 قاوتملا قدزرفلا لوقيل ىتح «٠ هيف هناسحإب رشي ء هل عطقنيو « بحلا اذه
 ةينغ ةدام دجو هنأ ىأ ؛ ىبف اًضجو ا دم هنإ : هل ركذ دقو ١١١ ةلس

 00 ةروث ًارئاث بحلا اذهل هريوصت ىف هارذو . همظن ىف نسحأف '« هراعشأل
 انلا مهملعو هيلع تاور اهانرا# ذإ : قرمقلا كلا مهلاوو ةيءأ ىب

 نأ ورم لهأ ىلإ  انفلسأ امك - بتكي هارنل ىتح « ةحيرص ةوعد ديزل ًايعاد
 ناسارخ ىلع دلاخ هوخخأ هالو نيح ىرسقلا دسأ هجو ىف اوروثي



 مو

 8 ىلإ تلصو دّتف «بسحف دلاخ عّمسس ىلإ لصتال ةرثا اثلا هراعشأ تناكو

 . نجسلا بهايغ ىف هاقلأف « هسبحب ًادلاخ رمأف ٠ كلملا دبع نب مدع

 مم ل 2 شار ىلا اهفرع ىبح هر ا بع لخدت هتأرما

 هئاسف يرق« ماشلا ىلإ ههجو ىلع ىضمو « اثني أين اهبايث سبلف « موي

 اولخد ىبح « مهبايثب هيأيث اوطب رف « هدالوأ هءاجف ماشه نب ةيواعم ربق ىلع

 هل طسوت ىذلا لب لاقيو . هنع افعو هبلق اونالأ ىتح هوفطعتساف مهد لعوب

 نم غ ذئنيح اهمظن حئادم ةيمأ ىب ىو هيف هلو « ماشه نب د ةملسم ةعافشلاب

 : هلوق لثم
 ٠ 1 2 0 م

 رئاصم اهل رومألا»و 5 مآ ىلإ ثيرص نآلا
)0 

 رصاخملاب لواقملا» لف احملا ىف بواجتلا لهأ

 داعو . مه ةارادم مهحدم ىلإ رطضا ذإ«ةّنيقتلا ىلع لمحت حئادم ىهو

 ذإ بجعنو . ديز همامإ عم هلاضن ىلإ داعف « هتيرح هيلإ تدر دقو ةفوكلا ىلإ

 ءاجه نعلاوجبم و هتيرضمب اهفرخفي «راعشأل حسنفسي هعيشتو هتيمشاه ىلع هارن

 هل ىدصت دقف « نولوقي اك بجعلا لاز ببسلا انفرع اذإ نكلو « ًاديدش

 نييمشافاوجبم و نييومألل بصعتي ناكى لكلا نابع س مكح وه ىمي رعاش

 ةكرعم حشتسفب كلذ نع هفرصي نأ تيمكلا ىأرف : ارم ''ءاجه ىلع نب ديزو

 لاضنلاو هموشب هلغشو مداه ى 2 ءاحه نع هعفد كلذبو . ةيرضملاو ةينهلا ف هعم

 ةيمأ ىبب هيلع رخفيف هب ركع ناك هنن ةانولا لوقو مع
 ىح نييرضملا

 هتيبصع ىف مظن امب لب « بسحف كلذي ال العف هيلع ردهظ دقو « هبلغيو هتكسي

 الأ ) : (5) هتيسهذم اهسأر ىلعو «٠ اد تود دئاصق نم نميلل هئاجهو رضمل

 الإ نميلل ةيلثم امف كرتي ل تيب ةئامثالث تغلب اهنإ لاقيو (انيدم اي انعت يح
 . ضو هم همصوو اهلجس

 )١( ءابدألا جعمو مء/؟ 5 هوفملاوهو 2 لوقم عمج : لواقملا 544/1 .

 هذهنمتايبأ ضعب م١ بدألاةنازخ (ع) ى اهل مذاختال ءابطحلا : ماخاب لواقملاو
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 ه ( ىناسلا عبط) ىفاغألا رظناو ةديصقلا ةياطحلا

 . #»/1١557 (رضم ءاجرلاراد ةعبط ) ىدوعسملاو ةباصإلاو ىفاغألا ف هتمج رتكنذ قرظنا (؟)



 ماك

 ةعاربو ةفطاعلا قدصب زاتمت ىهو « هتايمشاه نع ثدحتن مل نآلا ىبحو
 لالدتسا وهو « ةفالخلا ىف ىعرشلا نيمشاحلا قح نايب ىف لالدتسالاو حاجحلا
 ىلع جرخي ةصاخ هتايمشاه ىو هرعش ىف هنأ نوظحالي نيءدقألا لعج جاجحو
 « لدحلا نم ةروصلا هذه رعشلا ىف نوفرعي ال اوناك ذإ « ءارعشلا قوذ نم فولأملا
 «رثتلاب هيشأ هرعش نإ اولاق مث" نمو ٠ تالاقملا باعصأو ءابطخلا اهتوفرعي اوناك امنإ
 دقف ؛ ًاعدبم ًارعاش ناك كاش ريغ نمو . رعاشب سيلو بيطخ هنإ اولاق اك
 2 مفشت امو هل ةرصاعملا ةلاقملا ةروصل هعضخأ ذإ ءاديدج اجب هرعشب جين
 لادحلا نم هرصع ىف عاش امل اًيوق ىداص دمعي كلذ ىفوهو . ةلذأو نها نك
 نمو . ارهاب اليثمت لادحلا اذه لّثم دقف « ةديقعلا لئاسم ىف نيرظانتملا نيب
 ذملتتب ديز همامإ ناك دقف . لادحلا اذه تاقلح ىلإ فلتخم ناك كش ريغ
 رخآلا وهف : ةذملتلا هذه ىف تيمكلا هعبنو ؛ ةل زتعملا سأر ءاطع نب لصاول
 همدختسي لوحتو «ةيديقعلا لئاسملا ىف لدحلاو مالكلا هنم نقلت ٠ لصاول ذيملت
 ةلاقم ىه امتإ ٠ همامإ ديز حيدم ىف ًاراعشأ تسيل ىه اذإف « هتايمشاه ىف
 معد ىف لقعلا ةحلسأ نم همدختست ام لكبو « ةيديقعلا اهرصأ لكب ةيديزلا
 لالطألاو موسرلاب فقي نل هنأ اهف نلعي ىلا هتايبأ انب ترمو . لوصألا هذه
 لوأ ناك كلذبو « مشاه ىنب ىلع بصنم هعيمج هبحف « هبح نع ثدحتي
 ىقوسيف « ىبفمب وهو « هوقبس نم ةّدس رايدلا ىلع فوقولا ذبن ىلإ اعدرعاش
 ىف اهنع هللا ىضر ةمطاف ةلالس نم ىمشاهلا تيبلا قح ىلع ةعصانلا ةلدألا
 : ىعرشلا قحلا اذهل نييومألا باصتغا نع ًاثدحتم هلوق ةلكاش ىلع ةفالحلا

 َُسْقَتْب هثم ابَْع أ ملغ ميوبأ زوجت ابمَغ مكفاخب
 و م 2

 هه م

 ابرعمو | ىت انم اهلوات ةيأ ميماح لآ ىف محل اندجو
 ُِبِصْنُمكّملا ىذل اهيف ْبَصَت يكل تتعباتت اأو ايآ اهريغ فو 9 2 - .٠ 3 و -

 م 0 - : م 0 9 بأ الو. مأ-كاذ ْمهْتَنَرو امو نمو انابأ اهانثرو الاقو : 6 هم

 برغمو محل قرش ناد هب  ىذلا ةنمآ نبا ثيراوم نكلو
 (١١م عو

 بَحرأو ليكي هيف تك ٍرش دقل 2 ةثارت الولو ثَروُي مل نولوقي "#7 ضم 3 2 5 و و ©« 1

 . نادم نم ناتريشع : بحرأو ليكب 00(



 ضف

 ع #
 د قامو أو »8 وف مم م 2

 بلغتو ركب نايحلاو ةدنكو ريمحو نوكسلاو مخلو كَعو

 ه4 شانلا ذإ اهنع ابيع الر ةلدأ هيف ”امبألا كانا انو
 ع ع

 نا ىبْرَقلا ىوذ نإ ماوس يحل :حلضت ل“ يمت نإ و قحأ اف ا اه نإف

 نارقلا ىآب لدتسي وهف « ةيلقع ةسيقأ 0 هجاجعتحا ىبب هنأ حضاوو

 ٠ لوسرلا نم مهتبارقو تيبلا لهأب ديشنت ىلا اهريغو « مءاح » روس ىف مكحلا

 مكلأسأال لق ) 28 : : لثمو (هّتق-ىلرقلا | أذ تح أو ١ : لثم ها قوح ةر رك“

 ال مهنأو « ىثارولا مهماظن ىف نينومألا شقانيو ( قرسقلا ىف ةدوملا الإ ًارجأ هيلع

 ًاعيمج لئابقلا هتثرول الإو «نويعرشلا هتثرو مهف « هتيب لآ ىلدي اك لوسرلل نول'دب

 ةينارقلا صوصنلاب لدتسي وهو . مالسإلا مهب هللا زعأ نيذلا راصنألا 00

 . ىرخأ ةرات لقعلا مكحيو ةرات

 جل كلذ كرت نإف « هموصخمب رفظلا الواحم الداحم ةلدألا هذه ضرعي ًامئادو

 نم  اهلصأ ىف تناك اهنأ فورعمو « ةيبهذملا اهوصأو ةيديزلا هتديقع ىف

 ناك ذإ « ةالاغملو فرطتلا دعب امف اهلخاد نإو الادتعا ةيعيشلا دئاقعلا رثكأ

كلا نمؤي ناك اموحن ىلع َد ع تس الو رءادبسب الو خسانتب نمؤيال ىلع نب ديز
 «ةيناسي

 ةيرظن تيثي ناك امنإ «فرسم واغوأ ةذوش ىأ هتديفع ق لخدي ال ناكو

 موي ىلعل ىصوأ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نأن م ًاعيمج ةعيشلا هب نمؤت امو «ةياصولا

 : تيمكلا لوقي كلذ ىفو « "مخ ريدغ
 لأ نا ةقلرلإا هلا الأ 8 ٍريِدَغ َحْوَد حْوّدلا مويو

 كلذبو لضفألا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زاوج ىري انمدق اك ديز ناكو

 عمت 11 ايدك لإ: دارو انيق ع واترك ىلأ ةفالخ حصص

 ات كلا نرتب اذه فر « ةضفارلا

 ارمغ الو ركب ىأ مكب ضر الو نينمؤألا ري اًيلع ىوهأ

 متحيو « ةمطاف ءانبأ نم نوكي نأ مامإلا ىق طرتشي ناك ًاديز نأ فو رعمو

 هذه هتايمشاه ىف تيمكلا دادريو « ١" ًئيخس ًاعاجش ًادهاز ًالاع نوكي نأ

 : نييمشاهلا نم ةمنألا حدم ىف لوقي « .تافصلا

 . ١١١ ىص لحتلاو للملا رظنا (؟ ) 2 لوسرلا هلزف ءةكمو ةنيدما نيب : حريدغ (1)
 . هيف بطخو



0 

 1 ر . 2. و . 2 و

 مارضب اهدوقو امارض ف ل نإ برحلا ىف ةافكلا ةامحلا
 ع : >2 4 00

 ماتيألا نضاوح ىوامف س  اذلا َلَحمُأ نإ نيذلا ثويغلاو
 )١( 2 7 35 ع 1 2 5 ٠

 مالعلا ةيطع نم اوبر م 2 |لِعلا ى نييمشاه نييبلاغ
 0( 2 و 3 0 ٠

 ماصفنا ال ىرع مهاوقتب ر ْمَألا ةقث نم نوذخآلا مهو

 اومكح نإ لودع مهف « لدعلا ةفص تافصلا هذه ىلإ تيمكلا فيضيو

 ى دوج هع ةدقلا هله ةريزمت اك تقيم ارتكو 0

 مهنأك ممولماعي لب ف مهياعر ف هللا كوكي ال ء سانلل مهملظو ةيمأ

 لوقي د 6 مالسإلا اهم ا 0 نيعدتبم « مانغأ

 اُلَحْوَأ مث مهعابتأ ا ُّلزَأ اَنِئدْحُي ٌةعدب ماع لك مهل
 « اوغطو اهف | اوغب دقف « ةمآلا ردص نع مهم فشكي نأ هني رلر أجي ًامئادو

 نأ هلال امل هنو باذعلاو فسحلا ناولأ نم اوعاطتسا اه لك اهوماسو

 : لوقي « مهلحم ةيمشاهلا ةرسألا

 اعيجأ مكر وجب نم عبشأو هومتعيشأ نم هللا عاسجأ ْ

 ا ل كا نر اع ياسا ١ فرد

 قمحلا بئارغ نهو 9 : لاقف « لوسرلا اهب حدم تايبأ دنع طجالا فقوو

 ؛ لوقي ثيح ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا حيدم ق تيمكلا هيلإ بهذ 'ىذلا بهذملا

 ْبَهَر الو. َةَيْغَر ىلدْعَت ال دمحأ ريثملا جارشلا ىلإ

 .اوبقتراو َنويعلا َّلِإ سان 0| عفر ولو هريغ ىلإ. هنع
 اوبلَث وأ نولئاقلا ىنفّنع ولو تدصق لب تطرفأ ليقو

 ) )1١(اه ماسفنا ال ىيولا . ةيب رثلا نم اومن : اوبر .

 رطملا : ايحلا (ع) رفكي نمف) : ىلاعت هلوق ىلإ ريشي (؟) .
-_ 

 ةورملاب كسمتسا دّقف هللاب 'بؤيو توغانلاب
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 نم دحاو هيلع ضرتعاف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا حدم ًارعاش ىأر ىف
 0177 هوت دعياو هتوبلثيو ةلويبعي ًاسان نأ وه معزي ىح ؛ سانلا فانصأ عيمج

 تيمكلا ىضم دقو . !") هتيب لهأ دوصقملاو ىنال باطخلارهاظ نإ ىضترملا لوقيو

 فو « هترصن نع دعقف + جوردلا ىأر نأ ىلإ هتلاقم ًاديؤم همامإ نع لضاني
 : هلوق لثم نم : هاري الو جورخلا هركي ناك هنأ ىلع لدي ام هتايمشاه

 لجحَت لوح .قايرغلا "اهل لظت ةَّبنَو نود اع ىبسفن مهل دوجت

 ىلع هطخس ًانلعم هيكبي بهذو ٠ تيمكلا عزجف : لتقو ديز جرخو
 هيلع قيضو . ممعو هنع ارفف نأ سانلا اسمح ىقثلا غسود مهلماعو نييومألا

 ١75 ةنس ًاحدام هيلع دفو اذإ ىبح « صرفلا هل نيحتي ”لظو : قانحلا فسوي

 . هلتق نم هيلإ س د هنغض لتس نا ديري ةرجهلل

 ثعشالا نبا ةروث ءارعش

- 

 ذنم ةيمأ ىب ىلع نونغطضي اوناك اهفارشأ نأ ةفوكلا نع انئيدح ىف انب رم
 ًاعيمج نويقارعلا ناك دّقل لب « ةفالخلل ةرضاح قشمد اوذختاو « اهلؤد اوضوق

 اودقف مهنإف ٠ نييفوكلا ريغو نورفوكلا هس ءارس (لقفلاو نعضلا !ءايب نورعشي

 . ءىش رمألا نم مل دعي ملو : ماشلا برعل نيعضاخ اوحبصأو : ةدايسلا
 ىف ديزي كلذ ناكو «ًاديدش ًافنع مهب نوفنعتي ةالو نوي ومألامهلع طئلسو

 شويج تناك ام ناعرسو . نييومألا ىلع رئاث لكب اوقلعتف « مهللأو مدقح

 نيرظتنم نوضميو © صضضم ىلع نوعضخيف . مهيلع بلغت ماشلا لهأ

 ثداوحلل

 ”سحْليو : ةقفش الو اهف ةمحرال ةيساو ةسايسب مههذخأيو؛ جاجحلا لوتيو
 « ةديدش ةفنأ مهسفنأل نوفنأيف : ملذتسي هنأ مهفارشأ ةصاخو ء مهنم ريثك

 . م١/؟ ىفترملا ىلامأ () . ؟8ة/5 نييبتلاو نايبلا ) ١(



 فل

 نمم ناكو . لذلا اذه نم صولخلاو ميضلا اذه ضقن اوعاطتسا ول نودويو
 ثعشألا نب دم نب نمحرلا دبع ةفوكلا فارشأ نم رعاشملا هذه هيف تدّسجت
 ًاساسحإ برعلا دشأ نم ناكو « نيمدقألا :ةدنك كولم ىلإ هبسن ىف عجرت ىذلا
 ىتلا ةروثلا هذه دوقي ىك ةصرفلا هتتاوو . ءاليحو أنو هسفنب ًاباحعإو هفرشب
 ةركبب ىلأ نب هللا ديبع نأ كلذ « ةفوكلا ىف فارشألا سوفن .اهبولغت تناك
 ىلإ هجردتسا ذإ « كربلا كلم ليبنز ىلإ اهداق ةلمح ىف قفخأ ناتسجس لماع
 , دك تام هنإ لاقي ىبح هشيحب لكتف هيلع قبطأ مث هدالب لخاد

 هأدهو « اهبف برحلا دوقيو « ناتسجس هيلوي كلنحم دئاق ىف جاجحلا ركذو
 شيج» ىمسي ناك مافع شب هدمأف ؛نامر تك ىف ناكوء نمحرلا دبع ىلإ و ريكفت
 تاراصتنا اهلع رصتناو كرتلا شويجي ىتلاو ةقدعر هتفأ ماهل « سيواوطلا

 لغوتي ال نأ - هشيج ىلع ةيشخ - ىأر هنأ ريغ : مئانغلاب هدي تألم ةميظع
 جاجحلا فرعي دكي حلو . ةركب ىلأ نبأي هوعنص ام هب اوعنصي الا ىح ؛ كربلا ءارو
 لاتقلا ىف ضمي مل نإ هدانهو « فعضلاو روخلاب همهتي هيلإ بتك ىح كلذ
 جاجحلا بتكب مهل دحو « شيحلا ةداق عمجو .؛ هتماركل نمحرلا دبع راثف . هلزعب
 ةروثلا اورهظأف «٠ مهلهأ ىلإ اوداع ول نونمتيو « هضغب ىلع نووطني هلثم اوناكو
 هل قوسن ىبح « رطخلل انضارعي نأ ديريو « انتومب ىلابي ال هنإ اولاقو « هيلع
 جاجحلا برح ىلع اوممصو ؛ نمحرلا دبع اوعياب نأ اوثبلب ملو . مئانغلا هتفيلحلو
 . قارعلا نم جرخي يح

 هلأسي مل جاجحلاب رفظ نإ هنأ هدهاعو كرثلا كلم. نمحرلا دبع عداوو
 هجتاو . مهعنف « هيلإ هباصأو أحلل جاجحلا همزه نإو « ًآادبأ ًاجارخ
 نيميقملا ةرصبلاو ةفوكلا دنج نم ريثك هقيرط ىف هيلإ مضناو : قارعلا ىلإ هشبجي
 ءهدنج هعلخو ناو رم نب كلملا دبع عاخ سراف ىف راص الو « راصمألا تارماحت
 لثم » شيحلا لبقأو « ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع هوعبابو
 نادمه ىشعأو ؛ هرارق ىلإ هني ىتح ء ىش هدري سيل « "لع نم طحنملا ليسلا
 نهو جاجحلا ءاقلل مهناسم#و سانلا ناريثي هتمدقم ى ىركشيلا ةدلج وبأو
 اهنم اوجرتخأ اهيب مهرود اوملحو مثزانم اولزن نيذلا ٠ ماشلا برع نم مهب نيعتسي



 قرف
 : 23١ ةدئاج ىنأ لوق ىف ىرن امون ىلع ناسارسخو ناتسجس ىف توملاو برحلل

 اننيقل ال ذاوبفلا مح هيون ايقحا قزح ”ايو قفل“ انآ
 ""انيئبلا» لئالحلا اَنيّلَت» اعيمج ايندلاو نيدلا انكرت

 انيلب اذإ هالبلل َرِسّطَتف نيد لهأ ًاساّنأ انك امف
 انيد ٌّجْرُن مل نإو اهعّتْمَتف ايثد لهأ ًاسانأ انك الو ٍَ 7

 (؟ انيردْشألاو ىّرَقلا طابنأو 2 ماغطل انرود انك رث

 ىذ ىف لئيتجد رهن ىلع ثعشألا نبا شيمي قتلاف ءهشيجي جاجحلا م”دقنو
 « ةرصبلا ىلع ىلوتساف « هدونجي مدقتو ثعشألا نبا رصتناو 8١ ةنس ةجحلا

 نيب اف تثدحو «ةيوازلا ىمست اهحاوض نم ةيحاض ف هشيحب لزنف جاجحلا ىضمو

 : (؟' هلوق لثمب حاجحلا لاتق ىلع ضرحي ةدلج وبأ اهبف ناك ةفينع ةكرعم نيفرطلا

 "ىَبَم انم ٍجاّجحاي كلام اجْنَرَر نم َلْيَحلا انيلج نحن
 '"!ىجخأ تكاتف ”نريك وأ هايجتي- ,:فزمسلا# . نكن

 او دنش ىبح« مهئاسنل مهنف ةركيسعلا ثبيو دونحلا سمح ةدلج بأ لاز امو

 2 ماشلا لهأب حاصو جاجحلا تبثو 2« هتعضعض ةدش جاجحلا ركسع ىلع

 ةفوكلا ىلإ هعم نمب ثعشألا نبا بحسناو . هل ةرئادلا تناكو « اوتبثو اوعجارتف

 .ةقحاس ةمي زه مزه اهمفو (يجامجلا ريد ةعقوم جاجحلا نيبو هليب تثدح كانهو

 هتفلاحف « نكسم »ىف هب ىتتلاو « ةديدجًاعومج» جاجحلل عمسج نأ ثبلي مو

 « ليبنز ىلإ أجتلاف « ناتسجس ىلإ لصو نأ ىلإ قرشملاوحت ههجوىلوف «ةميزلا
 «هسأر تسعطتقو « حاجحلا شويحلا ليبنزلا هملسأ هناطلس عّجترل هنم تالواحم دعب و

 هذه ىف اول نوريثك ءارعش ةدلج ىلأ بتاج اناقليو . ًاراحتنا تاء لب ليقو
 . ةروثلا هذه رعاش دعي قحب وهو« نادم“ .ىشعأ مهمهأ لعل ةروثلا

 . نوحالف مهف « اودي اوسيل مهنأ ديري اطابنأ (بتكلا راد ) ىفناغأ تايبألا ىف رظناو هتمجرت
 . مدرك /لر فاغأ (؛4) مالا
 . ناتسمح ةيصق : جنرز )20 . تاجوزرلا : لئالخلا (؟)

 .ردجأو قلخأ: ىجحأ . قشلا : جمبلا ١ )١( لئابق نم : كعو . داغوألا : ماغطلا (؟ )



0 

 ناد 2١ ىثع'

 ىعو « ةفوكلا ىف أشن «ىناطحَسقلا نادم هللا دبع نب نمحبلا دبع وه

 ره روهشملا ةفوكلا هيقف ىعشلا ىرنل ىتح نآرقلا ةءارقو هقفلاب هتأشن لوأ ىف

 نآرقلا كرف رعشلا ةبهوم هيف تظقيتو . هتخأ هجوزيو هتخأ جو زتيف « هيلإ
 ناكف « هدلب ىنغم ىصنلا دمحأ ىتخآو « هيلع لبقأو « ىوبنلا ثيدحلا ةياورو

 حيدمب لصتي هراعشأ نم انيديأ نيب ام لوأو . هيف هل ىتغ ًارعش لاق :اذإ

 : لوقي هيفو « نيسمخو عست ةنس ةفوكلا ىلع ىلو ىذلا ىراصنألا ريشب نب نامعنلا

 روكشب ىدتقي ال نم ريخ امو اركاش َفلأ مل نامعنلا رفكأ ىتم

 ءاهعاتمب قلعتلا نمو اهم رئفنيوهف ء.يندلا ىف دهز عرثم اهنف عرتني راعشأ هلو
 . فلتخي ناك نيح مظنلاب هدهع لوأ ىف راعشألا هذه ظني ناك هنأ نظلا ربكأو

 3 هلوق اهفرطأ نمو ؛ ةفوكلا ظاّنعو نم هريغو ىبعشلا هرهبص .رسل اج ىلإ

 ا ا الا
1 

 قيصلا# تام قس كدت ا
 ر

 ًالِدَج ًامعان نينا ءرملا اعيبو

600 0 
 ضرع هنيح نم هل:حيتأ ٠ ارغ
 هلعمجي نأك امم دوزت امغ

- 2 2 

 قلطنمل داز نم كلذ لقو هل بشت

 مهكبي نيتسو سخخ ةنس درص نب ناهلس ةدايقب نوباوتلا مرّه ٌنيح هارزو
 بعصم ىلوتي و .(4” نامزلا كلذ ىف تمتكىِبلا تامّستكملا ىدحإ تناك ةديصقب

 ًامظان ىننثلا راتخملل هب رحو هملس ىف همزليف ريبزلا نب هللا دبع هيخأل ةرصبلا

 نم دختن ناك أمو ىلا راتخ ا ةذوعش ابف روصي « ىربطلا اهاور .ةريثك اراعشأ

 قرخ نم هاراو امو اطونح ال

 و

 )١( سيق ىثعأ ناويدب قاغألا نادمه ىشعأ ةمجرت ىف رظنأ .

 قاقتشالاو 58/1 ( بتكلا راد عبط )
 ١١1 ص حشوملاو ١؛ فلتؤملا»و 5" ص

 باسنأ نم سماملا ءزحلاوىربطلا سرهف عجارو

 ًاقسلم رياج هرشي ناويد هلو ىرذالبلل فارشألا

 . رورسو حرف : قنأ )0(

 . ةصاخ تيملل ذختي بيط : طونحلا (؟)

 . 100/6 ىربط (؛)



 ضرنو

 ش1 ةفوكلا ن 4 ةرصبلا كاد 17 هدنج ىلع مو ءاضيب تامامدحو نر

 : الئاق باطما مهملإ هجوتيو ٠ هتدلبل بضغيف ؟ مراصللاب نود رصبلا رختفيو
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 0006 موي مكب انلعف ام 2 اوركذاف .انومترخاف  اذإو

 بلهملا ءاول تحت اب راحم جراوحلا برحل بعصم شويج عم جرح هارنو

 ريشي لظ هنأ رهظيو . ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع لاثمأ داوّلا نم هريغو

 دقو . ءالولاتج ةعقوم ىف هارذ ذإ قارعلا ىلع ناو رم نب رشب دهع ىتح مهدض هفيس

 ند .دالاخ لوتيو م ارم ءاجه ةلمحلا دئاق وجمع ىضف 2 جرراوخلا رصتنا

 هنأ ريغ ٠ ةعئار حئادم هحدميف « هقردلص ناكو ناهبصأ ءاقرو نب باتع

 . اهئاذ ب ببسب هموق نم ةأرمال هقالط نع ثدحتي هرعش ىف هارذو . هوجبمف « هوفحي

 . اهب هفغش عم ؛ هل اهركنت ىرخأ نم وكشيو

 مظنب و 3 كانه ضرميف ٠ ناراكم ىلإ هشورج ندعي م جاجحلا 4هب ثعبيو

 مع لع برجا ىلإ جرن هنأو هلهأو هتدلب ىل ىلإ هنينح ابف روصي ةليوط ةديصق

 مايدلا هالو عدعلا ثوعب ممر لويز . هشطبو جاجحلا 7

 : ا ًاقرط هب 00 ه دوف لحتو هرسأ ىذلا جئاعلل تنب ةاوهمو ؛ اريسأ عقيف

 ىلإ هجتا لب ارعلا ىلإ | ههجو لوبي مل هنأ رهلفيو . كي كرر سلطت كرر

 تراد امو : كرملا كلم ليبنز ةركب ىف 1 ىلا نب هللا ديبع لزاني ناك ثثيح تاتسجاس

 ةركب ىلأ نبال ًاديدش ءاجه هءاكب ا شيحلا اذه ىكي رئاودلا هشيج ىلع

 هشبج هيف ناك اه زمنا ذإ « هتايلوئسمل هرادهإ ىف وأ ةميكحلا ريغ هتدايق ىف ءاوس

 منو مرسلا ب بنعلا م عاب 5: مهردب ريعشلا نم زيفقلا عابف ٠ قي نم

 : لوقي « ًاعوج نوطقاستي

 ري بير مهاصأو وفرع نيدلا شيجلاب تعمم دعالا تان ين ياما  هيرع ويدل تفتت  ةيتنا
 سما 5 و
 02 رشو ةلزنم دخان مهدايج نولكأي لباكب اوسبح

 .جِشَْت حئاوتلا لم مهلشملف اقل امك هالبلا ىف شي قلي مل '
 )١( ةرصبلا لهأ ىلع ةفوكلا لهأب «م51 6 هه9/ 4 ىربطلا رظنا .

 كربلا كلم ليبلز ةبصق : لباك (0 .ةكو .

 )؟  )1اهيف ىلع رامتناو لمحل ةعقو ىلإ ريشي



 م

 : لاقف هللا ديبع ىلإ هباطخب هجتا مث
 جهوت تاذ برحلاو مهتعضاف مهريم تنكو مهناش تيلو ل م ًّ 1 2 ولسا ع م عهخو
 ىجتني ةماللاب كشيج لظيف مهردب زيفقلا اهيف مهعيبش 1١ 2 0 ا : 9
 جضني مل ىذلا بسلاب ترجو مهريعشو مهئابلأ مهتتعنمو

 نأ هلأسف «ثعشألا نبا ناتسجس ىلوف « انمدق اك ةركب ىنأ نبا تامو
 ىف هل لوقي « ةليوط ةديصق ق هبتاعي ىضف « هلاؤس بَلِ ملف ؛ هئاطع ىف ديزي
 ا : اهفيعاضت

 دلاكلاو ٍفراطلا نم ردم : ما كسنأو ىطمعت الل كلام
 ِة و 7 1 ١ 2 ها

 ىثعألا عضيف 6 جاجحلا ىلع ثعشألا نبا ررثبو « فورظلا روطتتو
 فوفص ىف ميدق نم فقو دقف « هتينم نع هتروث ىف رادص هنأكو هدب ىف هدب 3 ل 0

 نب بعصم عم فقو مث ةعيشلا نم نيباوتلا عم انمدق انك فقو « ةيومألا ةضراعملا
 اهنوموسي ةيعرلل نيملاظ ماريو « ةيمأ ىنب ةالو نع ىضري ال ًامئاد ناكو .ريبزلا
 قارعلا ىلع جاّنجحلا اذهو + ةركب ىلأ نبال هئاجه ىف انيأر ام وحن ىلع باذعلا
 ى جورحلاب هرمأ دقف ) هلثم هيغبو هنايغط دحأ فرعي الو 2 ىغطو ىغب دق

 هنيع ًرقتل ةدوعلا ىف هل نذأي ىتم فرعبال ؛ ًامّنغ'ر م ًاهراك ج رخو « قرشلا ثوعب
 رعشلا ظني همزل جاجحلا ىلع ةروثلا ثعشألا نبا نلعأ يح كلذل . هدلوو هلهأب
 : ءلوقي رهو سرف ىلع هيدب نيب راس ٍقارعلا ىلإ البقم هجوت املف « هدنحل اسمح

 ("ناميالا دعب رفكلا فىغفطنيح ناتفلا روفكلل انوفس انإ ه 8<
7 ' 

 نإ 6 32

 اياك ام ّنَسُب ليلا ىلإ اهي نادم بيقث نم كر نكمأ . ةرو 2 506 00 .
 ُناث باذكو ىضاملا ايراد ناباذكلا مهنم افيقث نإ

 )١( دارخا : ىفدلا (*) . رسلا ىهو ىوجنلا نم « راستي :ىجتني ,

 .عرسأو فخ : افس (؟) ١



 م

 هدجنو « لاتقلا ىلعمهضررحب و دنحلا اهب ريثتي « ةريثك ًاراعشأ ظني ذخأو
 نم هئابآل ناك امو « ميدقلا ثعشألا نبا دجم نع ثدختي راعشألا هذه ىف
 هذجل ةيسايس ةقيثو اندي ىف عضي كلذب وهو « ةيلهاخلا ىف ةدايسو فرشو كلم“

 لهاا رصعلا رس نم اوردحنا نيذلا ةف ةفوكلا فارش أ روك انمدق 3 ةروذلا

 : لوقي « ةليبنلا

 1 0 334 8 م م 7 1 1

 '''دوسمث لآ لبق كلم دودجو دمحم نبا ةزعو هلإلا ىلاي
 هَ ون 5 ِ 97 همنا 000 ا

 رايبش لورع أوبست نإ سانلا َئ مهقو ربع نيم.مدمب اونسدامت َن

 '”ديدْنِص لوفي َجَدْبَأ نيبجب  هّجات دقْعَي ناك كل بأ نم رك
 م يو ها 6

 دودج .ثرإو ةمركم قالخأ العلا ىدم لانت نأ كب ترصق ام

 و جاجا رصتناو برجا تيناو و 1 . ىلا

 ني نأ لواحيو همحنرتسيو هفطعتسي
 : هراصتناب

 200 : . ِ ال وا . قش 1
 ادمححتف ٠ نيقسافلا 15 ىطيو هروب مستي نا الإ هللا ىف

._- 

 نيت .
 ادكوملا ويلا دهعلا اوسشقن امل ههأر 2 قارعلاب الذ لزنيو 50 8. 5 - هسا( و - 7
 ا : 8 0500 و 07 0

 ث وا مويلا اهوذمض اذإ 0 دعت رع نم اردكن امو

 اَدَعضُم هللا 3 دعصت مل لوقلا نم ةبميظعو ةرض ادد نم اوثدحا امو 5 1 - 3 ىلع 2 1

 2 / هو م و ّ ٍِء 1 2 7 0 : ١
 ادوع 5 حروتنلل ىذم أناعف هتيأز الإ جاجحلا فحاز امو

 7 ند ا َ نم 1و
 اكيحو اعد اوناكأ 2 ىلع هروهظ نينمؤوملا

 رمأو 4 هايكتم نيهاو ةهجاو 2 راف ًاميظع ن ع كلنع ةيلذد 1 نكلو

 بيطخ : لوقم . هجرلا قلط : جلبأ (؟ ) عيدهم نب نارلا دبع ره ص زيا: (1)
 عاجشلا داوملا : ديدنص ماو في 100 دوم لآب دورمو .٠ ةنشألا

 ثكنو ردغ ١ ساس (+) هر“ اياقب مج] لري نم كانه ثاكو « جاجحلا



 ناضل

 ةيمأ ىب ءارعش
 ىسايسلا رعشلاو ءىش حيدملاف « ةيمأىب حاد نع ثدحتن نأ انه ديرنال

 ىسايسلا رعشلا امأ « ءاطعلاو لاونلا ءاختبا رعاشلا همدقي ءانث حيدملا .رخآ ءىش

 وه امنإ « حيدم درجم سيل وهف « هيف ةنيعم ةيرظن نعو مكح لا نع لاضنف
 نم ةعامج اهقنتهت « ةيرظن نع عافد « ةيناث ةهج نم موجهو ةهج نم عافد

 فوفصلا ىف .نوفقي نمو اهموصخ ىلع موجهو « قرفلا نم ةقرف وأ تاعامجلا
 . اهل ةضراعملا

 نورومألا همظني ذخأ ام ةيمأ ىنبل رصانملا ىبسايسلا رعشلل اناقلت ةروص لوأو
 0 نودمجابم اوضم ذإ : نامع لتقم بقع ةبقع نب ديلولا لثم نم مهسفنأ
 ا « هتلتق نم ل ف قحلا بامصأ مهسفنأ نيلعاج « هولتق نيذلا
 هيلع قشناو ةفالحلاب عيوب دق ”ىلع ناكو . همد ءايلوأ مهن ملأ نمو «٠ نوب رقألا

 هدنسي ماشلا ريمأ ةبواعم ةيمأ ىبب معز قشنا انك غ ةشئاع ةديسلاو ريب زلاو ةدلط

 2 ايش ةيمالسإلا ةعام+لا تمسقنا كلذب و . ءالولا مامت هل لاوم ىبمي شيج

 . ةوقلاو فيسلا ىلإ ءوجللاب ىسايسلا اهيأر ضرفت نأ لواحت ةعيش لك تذخأو
 كلذب و « ةفوكلا لزنو ىلع مهعبتف ةرصبلا اولزنو قارعلا ىلإ نولوألا ةثالثلا ىضمو
 « لتمحلاا ةعقو ىف اطمس نأ ريب زلاو ةحلط ثبلي ملو « ةنيدملا نم ةفالحلا تجرخ

 نأ دعب ىلع عرسأو . نامع همع نبا ةلتق نم رأثلاب هتبلاطمو ةيواعمل وحلا الخف
 . تارفلا دودح ىلع نيفص دنع هب ىبلاف ةيواعم ًادصاق ًاعيمج- قارعلا لهأ هعبأب

 ةيواعم هيلإ أحل امالو) ًاهساح ًاراضتنا " ىلع اف رصتني داك ةفينع ةكرعم تبشنو

 ةعقوملا هذه ىفو . فيسلا ىلإ ال نآرقلا ىلإ ماكتحالا بلطو فحاصملا عفر نم
 ىف هتيرظن نع عفادي مهنم لكو « ءاجملا ناقيرفلا هيف لدابت ريثك رعش ظن“
 امو ةيلهاحا ىف قارعلاو ماشلا ةموصخ ًامهلتسم هاضترا ىذلا همامإ نعو مكحلا
 ةلكاش ىلع « ةرذانملاو ةنساسغلانيب ةيب رعلا لئابقلا ناطلس ىلع سفانت نم ناك

 : ىلغتلا لاعج نب بعك لوق



 فرش

 انوهراك مهل قارعلا لهأ, قارعلا َكْلُم هركت ماشلا ىرأ
 .٠ م ئى 0

 ائيضر ٍدْنِه نبا انيضر انلقف 2انل مامإ ىلع الاقو

 نيب ام ىلإ ًاريشم « همعز ام ضقني لاقف « قارعلا ءارعش ضعب هيلع درو

١ 0 8 ََ 
 اترغتصت امف ناجحلا لهأو  قارعلا .لهاب - لع مكاتأ

 م6 2 7 (1١

 انوهركت ىذلا ائيضر ام ْدَمِذ قارعلا َكْلُم موقلا هركي نإف
 تلخدو « ةيواعم سانلا عيابو ؛ ميكحتلا دعب ىلع لتقو فورظلا تروطتو

 «ةيفخ مهضراعت تلظ اهنكلو « نييومألا نم هوفلخ نم ةعاطو هتعاط ىف قارعلا

 ةراتو «جراوختا عم ةرات كلذ ىلإ تضمن اهتضراعمب رهجت نأ تعاطتسا ادلكو
 ىف زاجحلا مهضراعو . باهملا نب ديزي وأ ثعشألا نبا عم ةراتو « ةعيشلا عم

 . ريبزلا نب هللا دبع ىف اهضراعم تمسجتو ةيواعم نب ديزي دهع

 نع نولضاني ةضراعملا فوفصلا هذه ىف نوفقي نيفلتم ءارعش انيأر دقو

 . رصعلا لاوط مهئارعشب مهلع نورهظتسي نويوءألا ناكو « ةيسايسلا مهتايرظن

 « مكحلا نب نمخبلا كديع عم ةياور فو 2 ةيواعم ن 7 كيري عم كيبتشا نيد

 دهم نا رم طوخ لكان ىلاغتلا ىنارصنلا لطخألاب ديز زب هيلع ناعتساف

 ةسايسلا نع لضاني نر ًارعاش لطخألا ح مصأ خيراتلا اذه كئمو لا

 ةعيبلا ذحخأي نأو ؛ هتيب ىف ةيثارو ةفالخلا لعجب نأ ةيواعم لواحتو . ةيومألا

 ُجر ا ذإ )2 ةركذنم ةعدب نيريثك ىأر ف كلذ ناكو . هتايح َْى ديزي هئبال

 كتنع فو رعم وه ام وحن ىلع 4 هنيال بألا 0 ًاثرإ حبصنو ىروشلا نع هب ةفالملتا

 « كلذ نه نيملسملا روفن ”ةيواعم فرَنعَو « سرفلا دنع ًافو رعم ناك امو مورلا

 عرسأ ناكو « ءارعشلا ضعب عفد 15 « هتركفل ةوعدلا ىلإ ءابطحلا ضعب م

 8 0 هل ةملك قف لوقي اشنأف ىرادلا نيكسم مهتم هابل نم

 )١( عبط ) ىرونيدلا لاوللا رابخألا رظنا ١ ) )8(ىساس )ىناغألا 16/71١.
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 و ع ءو 1 0
 'ريريثيح ٌنمحرلا اهئوبي امنإف الهم هللا ءافلخ ىئب

 ذيزي  نينموملا ريمأ ١ نإف هناكم ىلخ ىنرغلا ربنملا اذإ 8 ء-ٍئ : 1 2 :ِ ورد 4
 '""دودجو رئاط سانأ لكل دعاص دّجلاو نوميملارئاطلا ىلع 0 . ما ع 4

 ريختسنو نيكسم اي تلق اهف رظنن : لاقف : هيلع لبقأ ةيواعم نإ لاقيو
 . هتاصالزجأو ديز رب هنياو وه هلصوو : هللا

 ”ىللواسلا مامه نبأ ؛) هللادبعو ىبيل هللا "* لكوثملا نايفس ىنأ لآ ءارعش نمو
 ( ةيواعم هنبال ةعيبلا ىلع ةيواعمنب ديزي ادح ىذلاوهو مف ل اًنيكم ناكو ١
 : (*) هلوق لثم .نيدبالاةيلالعاشتو هابأ ابمف لرد ناك «ةاورلا اهيوري راعشأ ىف
 اكايباح كّلملاب ىذلا ءابحر كشاو ةّقماذ تقراف دقف ديزي ٌربصا

 04 0 و م هي
 اكابقعك ىبقعالو تُنزر امك دملعت ماوقالا َْق مظعأ ةزرال
0 0 2 ً 
 اكاعري دللاو مهاسعرت تنآف مهلك نيدلا لها ىعار تحبصأ

 اكاعْنَمِب ْعَمْسَن الو تيعت اذإ  ٌفَدَح انل قابلا ةيواعم ىو

 (2 سابعلا وبأ مهئارعش نم هاقلن نم لوأو : نييناورملا رصع ىلإ 5-2
 نم ناك » : ىنابصألا جرفلاوبأ لوقي لث ”دلا ىنب يلوم ىكملا رعاشلا ىمعألا
 ) معلإ ىوطا تايضناو م عيشتلاو مهحلم ل نيم . دقملا ٠ نيدودعملا ةيمأ ىنب ب ءارعش

 ناورم مهسأر ىلعو نييومألا هلع نو زاجحلا ىلع ريبزلا ن أ بلغ نيح هأرثو

 ا راعشأب مهكبي 0 نبا
 : 3 5 ها .

 3 - هم 9

 )١( ةقياسلا رداصملا عجارو . اهزني : اهتوبي .

 )١( ىساسلا عبط ) ىفاغألا هتمجرت ف رظنا (5) . ظحلا : دحلا (

 راد عبط ) قاغألا رظنا (؟) الكتب(  ١6/ 0ه ؟صىدفصل نايمطاتكنوه ١ ءابدألا جسو

 69/7 . ١ نييبتلاو نايبلاو ؛4ة/* بيذملاو

 ) مم ع 700/1 #7 / ؟ءارعشلاو رعشلا هتمجرت قرظنا (؛ .

 . تقلخ : تيرب . اولحترا : اولمحت (7) ١ . *م/8 ةنازحلاو ه8 ص مالس نباو
 مه صدربملاو ١١ /؟ نييبتلاو نايبلا ( © )



 ما

 مت
)00 

 تيمز مالكلا تارؤَعب ٌريصب ديس ماق ديس مهنم تام اذإ

 : هلوقو
 . .٠

 م( و

 سنا فيحلاب لاخأ نإ انورثلا سيلا ةحئار حافأ ىرعش تيل
01 

 سْمْش دبع ىنب نم ٌلِيلاَهِبلا» هنع ةيمأ ونب تباغ نيح
 ى+ و ول +

 سرخ ريغ ةلاقو اهيلع ن اسرف ربانملا ىلع ةابطخ

 شَبلب اولوقي ملو اوباصأ اول اق نإو نيتماص نوباعُي ال

 هرئاوج هل ليو و كلملا دبع حدمب هنأو همالك نم 0 ريب زلا ن نبا غلبو

 دبع ًاضرحم 2 ا هامل 1 دوو للا كانو 2 فئاطلا ىلإ هافنف « هتالصو:

حني ناك ريبزلا نبا نع فرحني ناك ام وحن ىلعو . هيرح ىلع كلملا
 نع فر

 : انيعيش ناكو ةلثاو نب رماع ليفطلا ىنأل لوقي كلذ ىو ؛ مشاه ىب

 ديهشلا ُهلل» نافلتخمل لْيَئْطابَو ىتنإ كرمعل
5 0 

 دوهيلا قحلا نع ْتَلَض امك 22 بار ىلأ بحب اوُّدَص دقل

 نإ  ةفلتخم راعشأ هل ىورْدتو « سابعلا ىنب ةلود كردأ هنإ لاقيو

 نم ًاديدش ًارسحت رسحتيو مهلع اف عجفتي : نييومألا ءاكب ق ا تحص

 : هلوق لثم

2 3 7 

 مالس تامملا ىّتح مهيلعف مهنه ةّرسألاو ٌرباخلا تلخ

نابيش ىبب ةغبات مهفوفص ىف فقيو مهب جهلي ناك نمو
 « قراحملا نب هللا دبع "' 

 ىلا ناعألاو تايهرلاو ليجنإلاب ةفلخل « اًينارصن ناك هنأ جرفلا وبأ رهظتسيو

نم مالسإلا قئتعا هنأ لدت ةريثك زاعشأ هتاويد فو 2 ىراصتنلا اهب فلح
 لثم 

 : هلوق

 . 3 53 لا هم

 رجاز هرملل مالسإلاو بّيسشلا ىو 2 ىتّدلاو ُببَّشلاو مالسإلا ىنرجزيو
 1 سس ا ع سس سس ب صصص ع يس عسي

 راد عبط ) ىناغألا هتمجرت ىف رظنا (*) . روقو : تيمن )١(

 .هناويد بتكلا راد ترشن دقو١ ١ 5/07( بتكلا . ةكمب ىتم نم ةيحان : ضيخلا (؟ )
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 هنبا ةيلوتوزي زعلا دبع هيخأ علب مه املف « كلملا دبع ىلإ ًاعطقتم ناكو

 : ديس ىف لوقي ا ةديصق هدشني هيدي نيب لثم دهعلا دياولا
 5 حرطم كاصَع دق نم مْجَيِو هدلاو كذمب ٠ وأ ”كئبال

 هلو « هءانبأ حدمي هدعب نم لظو . كاملا دبع ىأر وه اذه نأ سانلا ملعف
 «ديلولا هنبا هدعب مزاو . باهملا نبا ىلع ةملسم هوخأ ىبغق نيح ديزيل ةلي وط ةئنهم
 .:ةفر نط راعتشأ اهمف هلو بارشلاو رمح ا ىف هاوه نم ناكو «ةريثك حئادم هيف هلو

 « ةجراخ نب هللا !')دبع هتليبق ىذعأ ناورم ىببل راصتنالا ىف هتلك اش ىلعو
 ىلع ابف هضحب ؛ ةريثك حئادم كلملا دبع ىف هلو « يل عيبصعتلا دلك تاكو
 : هلوق لثم نم هيلع ءاضقلاو ريبزلا نبا وع

 '"اهلاحأف اهلْمَحب جاتنلالجَع ىتلاك ةفالخلا نم ريبزلا 0
 اهلاهمإ ملطَأ ةاوغلل مك مهنع اومانت ال مهلإ اسرق
 '"' اهلامثو اهناكرأ مز اع مهيف ال مكيف ةفالخلا نإ
 اهلافقأ حتتفاف كنْدّيِب ضملاف  ًاقلغم الفق تاريخلا ىلع ايم
 ةئقدشلا و6 ةسأ يبا لوف ئردنسلا (؛)ءاطع وبأ ةيمأ ىبب ءارعش نمو

 ةالو رخآ ةريبه نب رمع نب ديزي ءارعشنم ناكو اهع انثدحت نأ قبس ةنكل
 مايأ ىلإ شاع دقو . ةعيدلب ىلار» هاثر نويسابعلا هلتق الو « قارعلا ىلع نيبو آلا
 راعشأ َْق نييسابعلا ًايجاه مهلود تطقس ( نيح ةيمأ ىبب ىكبي هأرذ أردو « روصنملا

 هآوق لثم نم ةريثك

 : هلوقو

 ,مهردب اعاص رحتلا رعس ماق دقف م ىلإ ودرع مشاه ىب 2 م 0 0 ع
 رمعير نب ى يسبق طهر ىراصتلا َنِإف هموقو ىنلا لو ملق نإف 3 م لع و 11-00

 ( ىساس) ىاغأ ءاطع ىفأ ةمجرق فرقنا (:) (ىساس) عبط فاغألا ىف هتمجرت رظنا 0 ١(
 ةنازخلاو 74/9 ءارعشلاو رعشلاو ؟م/5 تحلم هناويد رياج رشن دقق 5
 ؛ه١ ص قاب زرملا ءارعشلا يجعمو 170 / 4 . سيق ىثعأ ناويدب
 1 يملا . جتنتال اهلعج : ااحأ (؟)
 . هموت رمأب موي ىذلا ثايغلا : لاملا ()



 م:

 اك مهنكلو : ةيمأ ىبا نوعطقني ال اوناك نو ريثك ءارعشلا ءالؤه بناجي و
 متالو « مهلع الإ حلصت ال ةمآلا نأ نيفودم# "ني لإ نع نم مهتوح دك

 ةلك اش ىلع ةمألا نوراتنا مهنإ نواوقي نولازي ال اوناكو ٠ مهب الإ اهتداعس امل

 : ؟')كلملا دبع نب ديلولا ف صوحألا لوق

 انلعا سانلاب نا ةاكرباانكلو قلك ٠ -ناقلا ١ اج

 : !؟9ناولس ىف مكحلا نب ديزي لوقي « ءايبنألاب مهنووشيف مهب نودعصي دقو

 ادواد نب ناملس الضفو الع هتويش تي عغىرمأ مساب 0

 ادومحم نيقابلا ف تحبصأ تنأو كلم نم نيضاملاىّرَولا ىف هب ْدِمْحأ

 هفارصلاو هارت ريوصتق ةقيأال كب هدم زيزعلا دبع وب 0

 نب ماشه قى علا لوقيو ءرميثك دنع انفلسأ ام و ىلع لئازلا اهعاتبو ايندلا ن

 : "9 هفالسأو ِكلملا دبع
 مو مي

 دوجسلاب مهليأ نويحيو م  رحلاو ىأرلاب ٌراهنلا نوعطقَي

 لثم نواب مهم .اوفرتع نم لإ ىح *دثع ريوصتلا اذه دجن نأ بيرغلاو

 : ك0 نا ديزي لوقي هيفو 6 ديزي نب ديلولا

32 3 

 رول ىلع رون هل قحلا حِضوي  ماسمإ

 مهضعب لتقيو نوب رثحي اوذخأو ؛ هئافلخ دهعو هدهع ىف ةاودلاّتب رطضا انو

 ىلع مهملاو رايس نب رصن بتك مهمكحلاوزب رذّتنلا قفألا ىف تدتبو « اضعب
 كرحن نع هئبني و هرصنتسي قارعلا ىلع مهبملاو ةريبه نب رمع نب ديزي ىلإ ناسارخ

 : (*!الئاق هرايد ىف ةعيشلا
 مارطضا هل نوكي نأ كشويف ردح ضيمو ٍدامرلا للخ ىرأ

 ماييق مآ ةمأ :ظاقبلا قش ثيل ةيككنلا نش تلفن

 مانملا لاط دقف اوموق ,لقف  ًاماين _مهنيحل اوناك نإف

 امو ١0/10 ىنافألا ل هتمجرت رظنا (؛) .؟ة١/8 (بتكلا راد ) فاغأ )١(
 , اهدعب . 788/1١ (بتكلا راد) ىفاغأ (؟)

 . ١١م/١ نييبتلاو نايبلا (ه ١ . م.يو/رر لافأ (»)



 كح

 ةرجهلل 17 ةنش مهمكح تضاوقو « تعلدنا نأ مهلع ةروثلا ثبلت ملو
 ءاطع ىنأ دنع انفلسأ ام ون ىلع «٠ مهئاكبو ءارعشلا نم ريثك ليوع نيب

 . مهئارعش نم نيمهم ني رعاش دنع نآلا فقنو ىدنسلا

 ريبزلا نب ")هللا دبع
 مهبف ىوهلا ىوذو ةيمأ ىنب ةعيش نم ناك » دسأ ىب نم أشنملاو لزنملا فوك

 ثدحو « ةيواعم ةفالخ ذنم رعشلاب جهلي هارزو « مهودع ىلع ةرصنلاو بصعتلاو
 « هوجبم ذخأف ةفوكلا ىلع هيلاو | مأ نب نمحرلا دبع نيبو هنيب ام دسف نأ
 نبا ضغبي ناك ذإ « كلذ ىلع هيرغي ناك ىذلا وه ةيواعم نب ديزي نإ لاقيو

 « هراجأف ةنيدملا ىلع وهو مكحلا نب ناورمب هنم راجتسا هبلط الو ٠ مكحلا مأ
 : لوقي ذإ « ًاعئار ًاحيدم نافع نب ورمع حدمب هارنو . هحدمو

 ٍتْلَج ىه نإو ننملت مل ىدايأ 2ىتينم تخارت نإ ارمع ركشاس قفل ا لا م ل ا
 تدر ُلْعْنلا اذإ ىوكشلا رِهْظُم الو 20هقيدص نع ىنغلا بوجحم ريغ ىف

 ١ 29 - 6 1 نفع 0

 َتّلجت ىتح هينيع ىَّدَق تناكف ٠ اهناكم ىْخي ثيح نم ىَتلُش ىأر
 افعف ؛ مكحلا مأ نبا دنع هل عفش هنإ لاقيو ٠ ةجراخ نب ءامسأ حدمبو

 هلعج ام « امئاد ءاطع هلايعلو هل لعجرو هلصو دقف كلذب ءامسأ فتكي ملو « هنع

 : هلوق لثمب هب ديشيأ
 ةلضاف ءامسأ ُىَرَج الإ ََرَج الو هقوفءارسأ ُدْجَم الإ َدْجَم الب
 " ٌلحاوَر ىِدْخَت ةامْوَملاب ناك ولو  ًابِصْخُم شاع ام رهدلا لازيال ىتتَف

 « ةرصبلا عم دايز نب هللا ديبع ىلإ 'تّممّضو ةفوكلا نعركحلا مأ نبا لزتعو
 : هيف هلوق نمو ؛« ةريثك دئاصق ىف هب هوئيو هحدمب همزلف

 (4)و 8 ]ع

 برْثَيو ريِبُد ىَسْرَأ ام نيفيلح
 بلطت تنكام تكردأ دقف ْرِشَْأَ

 لا ةوفص ٌدجملاو للا ديبع فاصت

 قباس لوأ تاريخلا ىلإ تنأو

 )1١( بتكلا رادعبط) ىفاغألا هتمجرتى رظنا (
  6/14دهاعمو* 4 ه/١ ةنازحلاو اهدعب امم

 صيصنتلا ٠١/١ .

 : ىذقلاو . ةصاصخلاو ةجاحلا : ةلحلا (؟)

 : نيعلا ىف عقي ام

 عرست : ةقانلا ىدخت . ةزاهم ا : ةايوملا (* )

 ار
 ةنيدم ؛ برتي . ةكم رهاظب لبج : ريبث ( 4 )

 . ملسو هيلع هللا لص لوسرلا
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 ماشلا ىلإ دايز نبا رفيف « قارعلاب ةنتفلا جومتو «ةيواعم نب ديزي قوتيو

 بئاتكب هد دبميو هدعوتي ريب لا نبا هيلإ لوحتيف ىققثلا راتخملل ةفوكلا صلختو

 نسحب و هلصي و هيلع "< نميف « اريسأ هب ىؤي و ةفوكلا ىلع بعصم بلغيو . نييناورملا
 زيح هوجم هارذ ذإ « هللا دبع هيخأ ىلإ هئالوب لقتني ال هنكاو « هحدميف « هيلإ
 : لوقي هلو « ةيمأ ىنب ةعيش ضعبل هلتق هغلبي

 مد ريغ ىف هنقَرهأ را مك ةكم ْق كئاعلا انج

 2010 0 مفرج

 مرحلا 1 نم لدقت 7 ةميصعم ةذئاع .لرأ

 جاجحلا لسرأو 2 قار علا هل صلخو © بعصم ىلع كالملا دبع ىضق الو

 : الثاق ريصملا ءعوسب هرم ىع ةكم ريب زأ ١ نبا ىلع ءاضملا

 م د«ررو * 0-2 1 كل
 1١( ترحم ىبعاز كانذس هيفو هسْعدَر بكري هللا ديعب ىلاك

 8 ٠ 92

 برغم ُءكاَقْدَع هاسآ نمو هب 9 تقلحو نودحلملا هنع رف دقو
 يأ 7 1 نب 2 ٍ 2 ع 5

 '"بذشم راع عاذجألا نم ليوط وولِشب لاشف هوّزخف اوّزوت
 ها مد َّس

 هس ثمن فيتم 0 ىفكب

 دقو ةريثك حيئادم هدم و 2 قارعلا ىلع هترالو ف اور نب رس مزايو

 هنإ لاقيو ء رشب دعب اليوط شعب مل هنأ رهظيو « كلملا دبعةفالخ ىف ىفوت

 و 2 1 م

 بدعم ديلتلا دجملا وذو شيرق

 . ةرمث هل ءاجه ناك هنإ جرفلا وبأ لوقيو 2 ةرخأب ( ىم

 عاقرلا نب 1! ىدع

 كلاسي كلذب 7 « قشمهدب هلزنم ناك « ةعاضنق لئابق ىدحإةلماع نم

 ًاحاددم جرفلا وبأ وبأ لوقي اك  ةيمأ ىنب دنع ًامدقم ناكو . ءارعشلا ةرضاح ىف

 اهدعب امم اة ة/1 (بتكلا راد عبط ) ىناغأ بهشتياليت# طقس اذإ :هعدر بكر لاقي ( ) ١

 (ىساسلا عبيط ) و اهدعي ايو م.ال/6 و : برحم . حامرلا نم برض : ةيبعازلاو . همد
 ءارعشلاو رعشلاو ؟/ه ىربطلاو ١ هيد 20 . داحم

 2 #4 2 ا( نص مالس نباو "< ةفاضإلاب وصولا لعبرنسءامنع لاقي (١0

 مهئالشأ لع ريطلا موحدصقي

 أ 0000 دسحلا : ولشلا (0)

 .موقم حلصم : بذشم . ليوط عذج لع بلص
 هراعشأو ةرابخأو ىدع . ةمج رد قف رظلا 0

 مك ص ىفاب ز رمل ءارعشلا مججعمو هممعددو)

 فتئارطلاو ا 9 ٠ ص حشوملاو "اه ص قاقتشالاو

 . ه١ ص ( فيلأتلا ةنحلا عبط ) ةيبدألا
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 فارشأ تامصاخم ى كرتشي هارنو . كلملا دبع نب ديلولاب مهنم اصاخ مه
 - ىف سيقو ةينعلا لئابقلا نيب ةنسألا تعرشأ الو . ةيواعم نب ديزي دهعل هتليبق

4 2 

 انقلا ليوط ل« توزهي
- 

 انمدقت

 انب َنيِعَأ
 ههجو حضاو

 ه0 7
 هم انرصنو

1 . 

 ا" بعضملل ةلجد فانكأب
5 : 8 2 
 '"يبلعشلاو لصنلا مثتلم ة

 9 َ رع

 ا" بصنملاو بئارضاا ميرك
 مهو 000 عمر

 باغي م هللا رصد نمو

 هذختيو هنم هب رشي هد ىبح ثالملا دبع نب ديلولا رهع ف ىضع داكن الو

 :هوجبيو :ريرجروثيو ؛ هنسلاجم ضعب ىف ري رجىلع هيلع ىح « ىمترلا هرعاش
 . هحمادم هيفصي هتياعر ف لظيو . هئاجه ىلإ داع نإ هددهنيو ديلولا لخدتيف
 : هلوق هيف جيرُسم نبا هل ىتسغ امو « نونغما اهف هل ىغتيو
 هل تابيطلا ”تادلّصلا ىذلا لع

 هل نينمؤملا َريمأ تدرلولا نإ

 : هلوقو

 و و 7
 هدعدو عىرما ىلع هلإلا للص

 ايزو هيرو نأ قرد الوأ

 اهيكألل ذإ هللا دارأ دقلو
 . آ 7 : ا 6 6 0
 تابقاف نيملسملا ضر ترمعأ

 تزرب : ترحصأ )١(
 حمرلا سأر ؛ بلعشلا (؟)
 عابطلا : بئارضلا (؟)

 اعمجلا اوعمج اه. 1ذ[ ثودمؤملاو م . 1 2

 ع هلبق اوناكو هيدي ىلع

 وف ه

 اًمفتراف ُهَّللا ناعأ هيلع كلم

 - 4 و

 اهدازو هيلع هتمعن متاو

 (؛!اهداقف هيلإ اهّمئازصخ تقلأ
 و.

 اهداشرو اهحالصإ 3 ص

 مخي ةربلا ىفو . ةمازخل عمج : مئازحلا (4)
 هايقلالا نع كلذب ىك . هفنأ ىف ريعبلا اب
 : . ةعاطلاو



 هظ2 

 اهّداجينو اهِرْوَع ىصاقأ َتمَع ةبيصم ودعلا ضرأ ىف تبصأو
 01 و 3 - 2 و ل

 اهدارأ ناك ءافلخلا نم دحأ هلثم لوانت ام ارصنو ارفظ

 '"اهدالتتو اًهفْرِط مراكملا عمَج تاج ءاننلا هلأ تفند . هه

 ام لكب الواحم « ًاطرفم هيف ًاغلابم ًاحدم ديلولا حدمب ناكوحنلا اذه ىلعو

 هراتخاو ةمألل هللا هافطصا دق وهف « ةسادقلا نم ةلاد هيلع علخي نأ عيطتسي

 « اهتمزأب هيلإ تداقنا دقو ءاعش مائتلاو اهرومأ داشرو اهنوئش حالصو اهتسايسا

 ىلصيل هالع ىف هللا نإ ىلإ قيفوتلاب وعدتو هل ىلصت ىهو « هتمعن هيلع مي هللاو
 « ةيلخادلا هتسايس نسح روصيو . ىقطصملا دمحم هيبل ىلع ىلصي انك هيلع

 هدنجي اهطوحيل هنإو « اهلكأ تنآو ترهدزا ىتح نيملسملا ضرأ رمعأ فيكو
 . ًاقحم مهتحمتف « هقعاوص اهئادعأ ىلع الزنم

 اهلقصت-يلازي ام ذإةديدش ةيانع اهب ىنسعُب ناك هنأ ىلعل دي ام هراعشأ ىو

 ْ : لوقي « هلقع اليم هرظن اهمف اذدرم + اهنوتم هل :نيلت ىح اهبذشيو

 ""اهدانسو اهّلْيَم مّوقُأ ىتح اهنيب ُممجأ تب دق ٍةديصقو
 ""اهّدآنم هُقاَقُث ميقي ىبح هتانق بوعك ىف فّققلا رظن

 « ءابظلاو شحولا رمتحو لبإلا فصو نسحي ناك هنأب ءامدقلا نيب رهشاو >>

 هلوق اهنبا وأ اهنداش اهعمو ىعترت ةيبظل هفصو عيدلب نمو
2 

 م و4 نها َظ 1 : 3

 ا؟!اهدادم ةاودلا نم باصأ ملق دقور ةربإ ناك نغأ ىجزت

, ٠ 

 رذؤ ةأرما هبشيو ٠ لوقيف :
 6 1 1 ع ل

 )0 مساج رذاج نم روع هيذيع اهراعأ عاسسللا طسو اهناكو

 مداعب نسيلو هلس هنيرع ل تدنرق س 6 كييك لادسو ا تا نينو دك طم أ يدلل اعلا هيفا نا

 هفرط : هثربإ . نرقلا : قورلا , ةنغ هّيوص . اهميدق ؛ اهدالت . امتداح : اهفرط )١(

 . ددهأ . ىورلا بويع نم : دانسلا (؟)
 , ةرقبلا دلو وهو رذؤج عمج : رذآحلا (0) ١ فويسلاو حامرلا ذحشي ىذلا ؛ فقثملا (*)

 , قشند ىرق نء : مساجو . اهجوعم : اهدآنم , اهبوقيو
 . تطلاخ : تقر .هءرص : هدصتأ (50) ىف نداشلا : نغألا . قوست ؛ ىجزت (4)



 قا

 نم ناريثيو ءارحصلا ُْى اودع نيح شحبولا ىرامح كيانس ىلفضصي ةارثو

 . لوقي ذإ ًافيرط ًافصو رابغلا امدوح

 اهاجسن امه ةمكحم ءارْبَغ  ةءالم رابغلا نم نارواعتي
 2 . ع 7 2 5 27 . مور

 اهارشت تلهسأ كبانسلا ذإو ازشان ًاناكم اوَدَع اذإ ىّوُطت

 : هلوق لثم نم هّسح ةقد ىلع لدت تايبأ بيسنلا ى' هلو

 . 8 - ِ - هَ

 اهداسو ىدي ىَرْسُي العاج ىلا ةداسو ةاتفلا دي تيبت دقلو

 باطي ناك هنأو « اعراب ًارعاش ناك هنأ ىلع لدي ام انمدق ام لك ىف لعلو

 . ةقيقدلا سيساحألاو ةركتبملا ةليخألاو ةفيرطلا روصلاب ىتأي نأ هرعش ىف



 سماحلا لصفلا

 ' حيرصلا كزغلا ءارعش
 ةكبو ةنيدملا ترضحت فيك رصعلا اذه رعشلا زكارم نع انثيدح ىف انيأر

 جوتفلا لاومأ نم امههف بص ام ريثأتب ؛ ميعنلاو هفرلا ىف امهناذآ ىلإ اتقرغو
 نم لطعتملا بابشلا ةجاح "دس" قيقرلا اذه لخأ فيكو « ىبنجألا قيقرلاو

 هتمءالم لالخ نم عاطتسا دقو « ىبيسومو ءانغ نم هل مادقي ناك امت وهللا

 ةيرظن ىلإ ذفني نأ مورلاو سرفلا ءانغ نم هفقث امو ميدقلا ىنرعلا ءانغلا نيب

 هذه تلظو « رعشلا اهبلع عنو ىتلا ماغنألاو ناحلألا اهساسأ ىلع عضو ةديدج

 . ةليوط ًانورق ىلرعلا انئانغ ىلع ةرطيسم ةيرظنلا
 « ءانغلل زاجحلا ىف ناتريبكلا ناتنيدملا تغرف امنأك ناسنإلا ىلإ لّئيخيو

 كانه سيلف « ءاهقفلاو كاسْننلا ىّتح « تاينغملاو نينغملا ىلإ امبف نوفلتخي سانلاف
 فو . نهسلاجم ىف هعامسل بابسألا نذختي نكءاسنلا ىّبح« ءانغلاب مني ال نم
 مهلغش حبصأ هنأو هب نيئنيدملا ناكس فلك روصت ةريثك رابخأ ىناغألا باتك

 نم ةعساو "ةجوم قيسوملاب هسافنأ ةرطعملا وحبا اذه ىف تعاشدقو . ١١2لغاشلا
 وهف لزغلاو بحلل ءارعشلا شاعو سيساحألا تقدو قاوذألا تيقرو « حرملا

 . ءاسنو لاجر نم ”سانلا ىوهتسيو تاينغملاو نونغملا هبلطي ناك ىذلا عوضوملا
 دجن املقف « رعشلل ىرخألا تاعوضوملا نيتنيدملا نم تخت تداك كلذبو

 ريثأتب روطتي ذخأو . ناسل لك ىلع عيشي لزغلا دحين امنإ « ءاجه وأ ًاحيدم امهنف

 1 « ةريصق تاعوطقم هتريك تحبصأ ذإ « ًاعساو ًاروطت هرصاع ىذلا ءانغلا

 جرزحلاو براقتملاو فيفخلاو عيرسلاو لمّرلا لثم نم ةفيفحلا نازوألا ىلإ ءارعشلا
 ركفلا راد عبط ) ةكم ىف ئانغلا رعشلاو اهدمب 2 ىن ىئانغلا رعشلا : انيباتك كلذ ىف رظنا )١(

 . اهدعي امو ه/ ص (ينرعلا امو 5١ نص (يبرعلا ركفلا راد عبط ) ةنيدملا

417 
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 « زجرلاو طيسبلاو للءاكلا لثمنم ةليوطلا نازوألا تاءوز# ىلإ اولدع امك « رفاولاو

 ع براقتملاو لمرلا» فيفحلا لثم نم ةفيفحلا نازوألا ةئزجت ىلإ اولام دقل لب

 مهناحسأو ماعلا نيب اومئاليب ىك ةلماك ةصرفلا تاينغملاو نينغملل اوعي ىب

 ارمي وأ اوليطيف « ةيقيسوملا مطوبطو 1 مهنالآ ىلع اهنوعّنقوي ىلا 9

 ام طقف كاذ سياو . سمخلا عضاوم ىف اوسمبو رهجلاا تا ف اورهجيو

 عانطصا ىلإ ءارعشلا عفد دنقف ٠ هرصاع ىذلا لزغلا ىف ىومأألا ءانغلا هب رثأ

 رضحتملا عمتجلا اذه ىف نيعمتسملا قاوذأ اوضرُمي ىح « ةلهسلا ةبذعلا ظافلألا

 الأ نم ىبرعلا رعشلا ةيفصت وحن ةيوق ةعفد لوأ هذه تناكو . هنوبطاخي ىذلا

 ْ . ةيفاحللا ةيودبلا

 ةيقيسوملا هتروص ىف ميدقلا ىلهاحللا لزغلا نع ديدحلا لزغلا اذه فلتخي ملو

 دعي مل ذإ « ةيونعملا هتروص ىف ًاضيأ فلتخي ذخأ دقف «٠ بسحف ةيبولسألاو
 روهمج ىف نوعنصي نويلهاحلا ناك امك « لالطألا ىلع ”ءاكبو رايدلاب ًابيبشت
 ىف ديدحلا عمتجملا اهكس ىلابحلا سيساحأل اًريوصت ابلاغ حبصأ لب « مهزغ
 « ةيرحلا نم ليلق ريغب ةيبرعلا ةأرملا هيف ترفظ عمتجم وهو . ءارعشلا سوفن
 بتجلعلت -رصع لك ىف ةأرملا نأش -تناكو « مهتداحتو لاجرلا لت تناكف

 « ةيحابإلاو ةب را نيب قرفن نأ ىغبنيو . اهب بولقلا قلعتو اهامج فصي نمي
 وهللا ىلع لبقت ةنهتمم حبصت ةيناثلا فو .٠ اهفافعو اهراقو ةأرملل ىبي لوألا ىف

 . قلخخ الو ةمشح الو راقو اه دربال + نوجغاو ثبعلاو
 تلظ اهكلو « رصعلا اذه ىف بابشال ةئيدملاو ةكم ىف ةأمملا تزرب اًنقحو

 لب ؛ لزغ نم اهف لاقي اب قيضت ال هيف تناك رالرلا نم باو ظفحت

 لابقإ مهفن كاذب و . ةرارحلا نمليلق ريغب ىظحي نأ هيف حت هناك اهلمل

 تنب ةشئاعو نيسحلا تنب ةنيكسو ةكم ىف ةيومألا هللا دبعنب ىلع تنب اًنيَرشلا

 ناك تايقرلا سيق نبا نأ انب رم دقل لب ٠ لزغلا اذه ىلع ةنيدملا_ ىف ةحلط

 ؛كلملا دبعل هحئادم ىف نينبلا مأب ىنغتو « ريبزلا نب بعصم هحودمم ءاسنب ىغتب

 . اجرح كلذ ى امهدحأ دجي ملو

 رعش ىلع نولبقي ةئيدملاو ةكم ىف ءاسنو الاجر سانلا ناك وحنلا اذه ىلعو
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 « ظفحتي نم مهنم « هل مهفطاوعو مهتاكلم نوعضُتع' ءارعشلا ذخأو «لزغلا

 ىرقتلا باعتأ يو « رهاط ىن ىرذع بح وه اذإف « هسفن قف هبح ظكيف

 ةنيذأ نب ةورعو ةك» كسان يشجلا راع ىنأ نب نمحرلا دبع لثم عرولاو

 حرصي لب ؛ ظفحتي ال نم مهمدو . ةنيدملا ىهمقف ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو

 ةعيبر ىأ نب رمع مهسأر ىلعو « ركألا روهمحج لا مهو ٠ هتاب ويحمل هتارابزو هبحن

 ًاعيمج مهو ٠ بلطلا ىف نودليو ةأرملا نوبلطي ًاعيمج - مهف «٠ ىجارعلا»و صوحألاو

 نوريثي امب اهلهأ اوزفتسي نأ نم ًانايحأ سأبالو « ءارغإلا كابش اطوح نم نولي

 هيلع ةكلاهتم اهروصي هانيأر نأ كلذ ىف رمع هيت نم غلبو + ةبير نم مهسوفن ىف

 انل حضتتل « هيبحاص دنعو هدنع اليلق فقن نحنو « هفطعتستو هيلإ عرضتت

 . حيرصلا لزغلا اذه ةروص

 ةعيبر ىلأ نب '''رمع

 "17" ةنس قرمع دلو . موزخم ىبب تيب وه « ءارعلا عساو ىشرق تيب ف
 ناكو . ادجم ىمست ةيمرضحوأ ةينمي مألو « ةعيبر ىنأ نب هللا دبع هيبأل ؛ ةرجهلا
 لم الو ماواعاع هالو لوسرلا هلمعتساو « ءارث هعوق نم ةورذلا ىف هوبأ

 رصتح اذإ ىح ؛ نامعو رمع دهع ىف هيلع لظو ع ددحلا ىمسي نما نم ملقإ |

 . نيثالثيو سمح ةنسب تاق“ كل يرق: فلور ب نع" لطقتما هرصنيل ءاجس ريخألا

 ءأشن اهبو «رمع هل دلو اببفو 2"! مهرجه دعب ةكم ف هلهأب لزن نم دحأ وهو

 هيبأ نع هثرو ام كلذ ىف اهرزاؤي « هتللدف اليمج ناكو « ةبيرغلا همأ نيع هاعرت

 . ةريفو لاومأ نم

 مهوت امك ةنيدملالهأ نم هنأ حيحصب سيلو ٠ ىكم رعاش رمعف نذإو

 داقعلا دودحمسابعل ( أرقا ةلسلسف ) لزفلا رعاشو 22 ( بتكلاراد مبط)ىفاغألا رمح ةمجرتى رظنا (1)

 ىومألا رعشلا ىق ديدجتلاو رواطتلا : انيباتكو رعشلاو اهدعب امو ؟89/و ءاهدعب امو /1

 ىئانغلا رمشلاو 589 ص (فراعملا راد عبط) 2 ةقازملاو ٠١١ ص حشوملاو هه ر/؟ ءارعشلاو

 هناويد سترافش رششذ دقو. ١407 رص ةكم ىف نباو ١8/1١ ىعنايلل نانحلا ةآريم م ١/

 . هناز وأو هتغلو هرعشو هتايح نع ةسارد هب قحلأو ىلاقلا ىلامأو ؛٠ ١/ بهذلا تارذشو ناكلخ

 4 تو ريب قو رصمه ناويدلا رشنو « 18 ص ىلامألا ليذو « م” ع ها ر//؟

 . ؟؟ه/ه همس نبأ (8) اهدعيامو”١07 / ١ ( ىبلحل ا ةعبط) ءاعب رأل | ثيدحو



 نيل

 تاراشإ درسا لماكلا فو 2 (1) هولا اذه ىلع هل ممسارد اونبو ٠ ني رصاعملا ضعب

 : هلوق ةمطاق ةدابش كلذل ديشي امو 2'ًاضقن ,هولا اذه ضقنت ةريثك كاذل
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 ىبلَق ْتَّسَس دقف ىاره اهلو 2 ىنبكشم ةكم رارقب را ككاو

 ايفدلاف « ةشيعملا هذه هؤارث هل رّشيو « حبرصلا لزغال هتايح شاع دقو

 جرس نبا لثم ةك» لحأ نم تاينغملاو نونغملاو « هلوح نم ةمساب رع ًامئاد
 اوناك مهمنأ نظنل ىتح ٠ هرعش ىف هنونغيو هنومزاي ضيرغلاو حجسم نباو

 ةاورلا :لوقيو . (؟!ةايزج اياطع نم ميهطعي ناك ام الضف « هتايح هنوساقي

 هلزغ ريطي ام ناعرسو . ءاعسأو موغسب امه هراعشأ ىف هناينغت ناتينغم هتيرب ناك هنإ

 ميو و « هيف نولغي ةليمجو كدبعتم لثم نم اهتاينغمو اهونغم اذإف « ةنيدملا ىلإ

 فلاحي ناو نكي ملاذطو هرصع 2 : لزغ رغ ريكأ حبصي و اريثك ةنيدملاب

 ةيب رعلا روصعلا عيسج ى لب بدحف هرصع ىث ال ناويد مخضأ

 نازوألا مدختسي ذإ ؛هرصاع ىذلا ءانغلا نفل هتاكلم عضم هلزغ ىف وهو

 تاعاقيإوناحلأنم نودي ري ام تاينغملاو نونغملا اهلمحي ىح .ةءوزجملاو ةفيفحلا
 : متنلا 4 ةعور ف مل حستفمت ىح .ةوالحو ةبوذع اهيف ؛ ةلهس ةغل مدختسي 51

 هلزغق هتقيقح ىلع 00 لب « فلكتلا بايث نم بوث ىأ سب ال هارنو

 « .جحلا مساوم ىلإ 0 «ةكم ىف ةليمج ةأرما لكل كابشلا ذخعتي لازي ال هنأو

 : لوقي « اهاملي نسح تاذ ةأرما لكل ًانالعإ هبح نلعي

 رفارطلا ىف عرس كوذذو اباستحا فاوطلل سانلا دِصْقَي

 ايرثلا ةصاخنو « ةكمب ةليمج ةاتف لكل ىدصتيف ٠ جحلا مساوم بهذتو

 لثم نم اهب تاليمهلا تايشرقلل ىدصتيف ةنيدملا لزنيو . ةيودآالا ىلع تنب

 لزغتي لازبال ناك وحنلا اذه ىلعو . يحسب بنيزو نيسحلا تنب ةنيكس
 هناويدو « معن نم هيف 0 امو نهفرت صو ندو « تالليبنلا شير 5 تايتف ف

 ةراضح ند رصعلا اذه تايث هرمثلا هيق تقرغ هر رقت ىلا نيواودلا ريخخ نم

 ورا نواف لح عيدتامألا ف وربغأ هرعشو هتاي ةعيبر ىنأ نب رم رظنا )١(

 ( بتكلا راد عبط ) فاغألا رظنا (*) . توريب عبط روبحل

 ريم فحلا معولع عملا مجارو ه١٠0 © م04 ص لماكلا (؟)
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 اهعباشو .٠ تلاق ال 7 نرِطف

 هلو يول كنان هلك لف

 ًاقستم ٌردلا ل نهيلع ىرت

 جهلي ًانايحأ هارذو
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 : هلوق ىف ىرت ام وحن ىلع ؛
 أ

 )١(
 ؟نم باطخلا ابأ ىبَحَذ ّنْمَق بسك

 ل هو ٌ
 بهذلاب ّنهوُم دق ليثاتلا ّلثم

 "'بَصقلاوج ابيدلا نم قيتعلا ىفو

 4 .-اصأ ًافطلتم د لوو 0 37 امو هيححو هتبايصب

 : هلوق لثع ع ًاعرضتم < ًافطعتسم « 58 هلصاوت نأ لع ل

 00 هدفا يدك ا

 دحاوب قايعأو ىبلق تمل دق

 اربإلا تبث ىبسع عجاضملا ن أ

 اردقلا عقذاو ىملتآل : ىل لاف

 ءادصل مأتي وأ ردجه نم وكشي املق ذإ ؛ ل ف ًاردان أي اذه نكلو

 تسكعنا امتأكو . اليمج- ناك هنإ لاقيو . هسفنب ًاهت هؤلع هرعشب لوحت دقف

 نم وكشت ىلا ىه هتب وبحم لب : قشعلاو مارغلا وكشي ال وهف ٠ بحلا ةروص هيف
 ىتت ام ىلا ىهو ٠ فاطعتسالاو عرضتلا كابشب هطيحت ىلا ىهف « كلذ

 : هبحاوص ىدحإ ناسل ىلع لوقي هّعمساو . هارت وا ىنمتتو هبح ىف بذعتت ةدّبسم

 امهات مرفقا لبق عمن فلات“ ”ةيقراس نأ نتعب ذإ: كيووت
 : ةيناث ناسل ىلع لوقيو

 6-0 0 1 سفنلا قفاو امثل
 اث نع لوقيو

 ةدهاج 1 يآ ككل نق

 2 اهتحأل

 مهوفص ريتخ ١ مث سانلا عمج ول ا ا

 درب

 رمع هقوسف الإ َنيعلا بجعأو

 !"ادهتجم ٌفّذحلا الإ ءرملا ىلع امو
 و ع

 '*'ادجو ىذلا قوف هب تدجو دقل نم ىرخالو
 ازغأ هي لدعأ م نساتلا نم اصخش

 رصلا (؟) . وطملا ةئيطب ىهو فولعت عمج : فلق 000
 . بيرد 7 بك

 5 ةئيدملا برق عمي ها: نار

 وهو ؛ ريتك فصنم عمج : فصانم 0

 : . مداحلا دلب :سوسلا . ةسيفن بايث : تافرطم (؟ )
 . ريرحلا : بصقلا . برغملاب



 هك

 : لوقيف « هب تاوخأ ثالث لغش روصيو
 مع اذه معن ىطسولا تلاق ىتفلا را ىربكلا خلاق رس ةاسر

 رمقلا ع لهو هائفرع دق كي دقو قسما تلاق 7

 اهمادصتو هب اهفلتكروصي ذخأ دقف « دحلا كلذ دنع هب ةأرملا باجعإب فقي ملو
 « عنمتيو للدتي كلذ ءانثأ ىف وهو « هيلإ اليبس دجت اهلعل هلوح رودت اهنأو « هل
 : لوقي « جيلا رعاشم نيب ىبح « ةصرف لك ةزهتنم لوصولا ىلإ ىعست ىهو

 ٍرَمُع ىف فاَّطلا ٌنَدسْفُدا امندحت اهل برع تلاق
 ريت لأ تعااوا .ديرورعا نيقح "كييف "عدمت قوق
 ا"! ىرثأ ىلع ىعْسَت ترطبسا مث ىَبَأف هّدزمغ دق اهل تلاق

 هفطع نينمتي نهو « اًبح تايتفلا بولق دقو « هلزغ ىف هارن وحنلا اذه ىلعو
 رعاشلا لازي ال ذإ « ىبرعلا لزغلا ف ةفولأملا ةروصلا سكعي كاذب و « هنانحو

 مايطاو قشعلا نلعي لازي ال ىلب , نانحلاو فطعلا وجريو عرضتيو لمأيو بلطي
 هحح ريوصت قال نكاو دوجوم هلك اذهف رمع دنع امأ « ًافطعتسم ًامحرتسم
 .ةبابصلاو ىقشعلا نم نهم واق هب دقوي امو هل ءاسنلاو تايتفلا بح ري يوصتىف امإو وه

 « لزغلا اذه روهمج ىف ُْى لقألا ىلع وأ .١ قاع ال قوشعم هلزغ ف 0
 لب «بسحف هل نهبح ءاسنلاو تايتفلا نالعإبال ةروصلا هذه طوع" مس
 نقذي نهو :ةنارجه نع نثدحتي نهف «بحلا اذد بوطخ نم نفصب اع ًاضيأ
 نهدقف نمو ةاشولا نم نملأتي نهو ٠ ةقرحملا اهرانب نياطصيو ةريغلا ةرارم
 نهادحإ ناسل ىلع لوقي فود هاون ,خارعإلا الإ هدنع ندجيأل نيمأو هفطعل

 دكت 1 هَدْقَدَص اننيب ىَّشَم  ةَميِرَتِب حشاك شاو لجأ صأ“
 قئاقد نم اهقمعتي امو اهتيسفنو ةأرلا فطاوع روصي نأ كلذ هل حاتأو

 ءاضرسال بايسألا ل ذلخت# فيكو « ةقيقرلا رعاشملا نم ابلق ىف ريثب امو بحلا
 لواحت اهتاقبدص ىفعب اه مدقتت فيكو « اهنع 0 هارت نيح اهّمشاع
 : لوقي . امهنيب ءافصلا ديعت نأ

 تعرسأ : ترطبسأ 0(



 اهتراجل ًاموي ةّبقر ىلع تلاق
 ةفيعاك .نيغ ناطتح  اهنيوايف

 مرك فو ٍرتس ىف كءايح ْىَنْقا
 هعجارأ ىتح هَّبُح ىرهظت ال

 مور

 (')هلْغش دق بلقلا نإف نيرمأت ام

 الطخ نكي 0 لوق رعجرب

 "الجر َتَقْلَع ىنأ 0 تسلق

 الجع 0 مل نإ هكيفكأس ىفإ
 فرستال نأ ابملإ لسوتتو 2 ةاشولا هدنع ب ذكت نأ اهصوتو امطخ ىضرتو

 ُ هلذعو همول ف

 الذَعلا هركي نمم بنذلا ىنأ نإو هظفحي هللا هب ىدهع نإف

 « نهضعب ةلسارم ىلإ دمعي هارنو . هناويد ف هتاب وبحم نيبو هنيب لسرلا رثكتو

 :هنع تراس وأ اهنع راس دقو « ايرثلا ىلإ اهب لسرأ ىلا ةلاسرلا هذه ةلكاش ىلع

 ىدلب نم ِكيلإ تبتك مح

 ور

 - ائأ

 ديك هلم باتك
 توج ترتسلاب

 (؟دبكلاو 7 قون ََق

 دي ةحشيلا- حشو
 نم بولسألا اذه ذختا نم لوأ دعي وهو «ء (*ًارعش ايرثلا هيلع درو

 . نويسابعلا هيف هعبت دقو ء هبحاوص نيبو هنيب لئاسرلا لدابت

 هتابوبحم ناسل ىلع هانيأر ىذلا ىصصقلا :راوحلا اذه هلزغ عطب ام مهأ نمو

 ًانايحأ دمعي هارنو . هب نهمايهو هل نهبح نوم راوجو نهماوخأو نيماراخل هيف نفصي

 ام وحن ىلع هبحاوص ضعب ىلع سارحألاو 1 ليلل هماحتفا ريوصت ىلإ
 : هتديصق ق فرعن

 كيما ذاع كنا منَ لآ نأ

 )١( راظتنا : ةبقر .

 . هب ىظفتحا : كءايح ىقا (؟)

 . عومدلا لئاس : نيئيعلا فكاو (*)
 . ةئرلا : رحسلا (4)
 .اهدعبامو؟ #ه / (١ بتكلا راد )ىاغأ هه(

 ا 000
 رجهمف حار 8 دغ ةادغ

 لوأ وأ ةركبلا ىهو ةودغلا نم : داغ (1)

 نم وأ ىثعلا وهو حاورلا نم : حئار «رابلا

 ىهو ةرجاملا نم : رجهم . بورغلا ىلإ لاوزلا

 اهحرشو ةديصقلا هذه ى رظناو .رابللا فصن

 .ةال١ © ”م١ ص درنملا
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 هنأكو « حابصلا ريشابت ىح اهعم ثيدحلا ىف ليالا هءاضق روصيف ىضفميو

 ًافالخ نكلو « هتارماغم ضعب فصي ذإ هتقلعم ىف سيقلا أرما ىكاحي كلذ ىف
 رماغيف رمع امأ « تاجوزتم ءاسن عم رماغي سيقلا و رماف « امهنيب موقي ًاحضاو
 . ثيدحلاب ةعتملاو ءاقللا ىدعتت ال تارماغم هدنع ىهو « تاليبن تايتف عم

 نمو . مثإ ىلإ الو ةيحابإ ىلإ ىهذنت ال ةحارص اهنكلو حب رص ةيحانلا هذه نم رمكو
 ىلإ وأ فئاطلا ىلإ هافنجح نيح ءافلحلا ضعب نأ عزت ىلا صّصقلا ىتنن انك مك
 . ةاورلا لاحتنا نه اذه نأ اًمظ نظنو « رمحألا رحبلا رزج ىدحإ كلهد

 نوكي كلذ حص اذإو « ''"اهزواج وأ نيعبسلا براق دقو تام هنإ نولوقيو

 . ةرجهلل نيعستو ثالث ةنس ىلاوح ىفوت دق

 2( صوحألا

 مصاع نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع همسا  ةئيدملا لهأ نمراصنألا نم ىسوأ
 هيلع هللا لص لوسرلا هثعب ذإ «لْحّتلاىأ رّبادلا مسح مصاع هدجو« تباث نبا
 هولتق الو. عيجرلا موي ىمسي موي ىف مهوب راحف . رفن ىف نايت ىب ىلإ مس
 ءاهسلا ترطمأ ليللا نتج اذإ ىبح ًاراهن ممم ريدلا: هتمحف «هوبلصي نأ اودارأ
 ىذلا رماع ىلأ نب ؛ ةلظنح هيبأ لاو ربدلا ىمح ىمسف «. لْيسلا هلمتحاف
 نرسل اهب رجا د دعب هكا لوسرلا هنع لاقو دحأ موي لتقأ

 : لاقف « ًاعيمج
 > ملا مث م عال 6. ل ِ
 عي رص نم هل ىلوط أتيم زارعجهسالا ةكئالملا ىلاخ َتلْسَع

 عيجّرلا موي نايْحلا ليتق سدا همَحَلْتَمَح ىذلا نبا انأو
 . اههرخاؤم ىف قيض وهو « هينيع ف ناك صوخل صوحألا بقل امنإو هى 3 7 000 ديار 5 5 9

 بحلل شاع ةعيبر ىنأ نبا لثم وهو . ةرمحلا ديدش رمحأ ناك هنإ لاقيو
 )١( (بتكلا راد )فاغأ 9/7١

 4997/1١ ءارعشلاو رعشلاو ه84 ص مالس هرابخأو صوحألا ةمجرت ىف رظنا (؟)
 ةنازحلااو 07# ص قاقتشالاو ١ 27ص حشوملاو : ؟ةه١/4 ( بتكلا راد عبط ) ىناغألا
 انباتكو 884/١ ءاعبرألا ثيدحو 0١ « اهدعب امو ؟؟:/4 « "ء.ا]( ؟ةال
 . اهدعب امو ١ ه8 ض ةئيدملا ىف قانغلا رعشلا نباو اهدعب امو 54/9 « اهدعب امو ؟ ه4 /5



 مهم

 حدمي قشمد ىلإ ًاريثك لحري ناك مت نموءايرت نكي مل رهظي اهف هنأ ريغ « لزغلاو

 : لوقي « ةليزحلا مهاياطع لانيو ةيمأ ىبب ءافلخ

 اًدلتَم لالا نم ًاثاريم ناك امو ةراسجت نم ًافراط ىلام ناك امو

 اددّؤسو ًادوجو ًافورعم ضرألا لَم كرابم مامإ نم اياطع نكلو

 هنبا رمكو ناورم نب زيزعلا دبعو كلملا دبع نب ديلولا ىف ةفلتخم حئادم هلو

 نم هلعلو « ديدش شيط هيف ناك هنأ ىلع لدت هرابخأو . كلملا دبع نب ديزيو

 وهو . ًاحيبق ءاجه مهوجهف « هيرصاعم نم ريثكب مدطصي ناك كلذ لجأ

 ىح « ءىش لك هيلع كاميو هبلقب بحلا رثأتسي « ةبابصلا ديدش“هلزغ ىف رح
 : لوقيل

 اَدَمْلَج رْخصلا سباي نم اًرجَح نكف وهلا ام ٍرْدَذ لو قشعت متنأ اذإ سس
 نم لب « دامحلا نم لب ؛ تاومألا نم دنع قشعي مل نمو ةايحلا بحلاف

 ناكو . هسفن ةروثو هتوبص نلعي ؛ ًانالعإ هبح نلعي وهو . ةوسق دشأ وأ ةراجحلا

 ىف ًاديعب بهذي هنيأر ذإ « هنع ءاسنلاو تايتفلا تفرصناف « قلحلا دساف

 : هلوق ةلكاش ىلع « حيرصتلا

 ١ مرْخُم نم كلالض لض تس مرح ال كاملم ضوت

 "" ِمّنأَملا ٌربلا نم ًافافعك |ٌهَكيل اي ربلا هب ديرت

 «ًاديدش ًاعفد اهنع هعفدت تناكو « هتايلزغ ىتنأ ةيسوألا رفعج مأ ىف هراعشأو

 «ةيماح ًاطايس ًاموي هالصأ هنأ ىَورُنيل ىتح « نمبأ اهوخأ اهنع هعفدي ناك كلذكو

 : لوقي اهمفو

 كتايبأب رفعج 3 ىرأ نأ الولو ٌرودأ
 و ريا ى.و

 روع ثيح ترد ام
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 روزأ ال ىذلا تيبلا. ىلإ ىبلقو اهتيبب تاقصاللا تويبلا ٌروزأ
 31 ل : - : مس تالا ع

 روزيس نأ دب ال رزي م اذإ ىوهلا اذ نكلو اراوز تنك امو

 )١( مث آ الو راب ريغ تج رخف . تمرحأ لثم مرحلا تلخد : تمرح .

 ) ىربو ىمنإ لداعت ىتتيل : لوقي (؟ «



 ناش

 : لوقيو

 ةريجأ داكأ ام ى. كوناف“ ةفجق :افارآ نآ" لإ وها ان

 ببتعو ىنتيلوأ امم نشمو ىتلضو ام لصاو فإ هلا كل

 يبد ماظعلاو :ىدّذج قبايل“ ياش نيفنلا قو: قا امدهلكبأ
 ًافوغشم هارنو . هنع ًاراروزاو هل ًاهرك دادزت ىهو « هراعشأ اههف ظني ىضمو

 ءافلذلا لثم ءامإلا نم هيف ”نك نمو ةنيدملا ىف روهشملا اهيدانو ةينغملا ةليمجي

 هلوق لثم نم « هيف نينغي نك ؛ ريثك لزغ نهبف هلو سقلا ةمالسو ةليقعو
 9 ءافلذلا َْق

 مل 0 الا لا ا

 مخ اهنم قطنم ىدنع هءافاّذلا 2

 0 نر ال نكتسم اد بلقلا قى  اهبح

 « ًايثك الزغ اهيف ظنف هب "ريو هيلع ًافطع نهرثكأ سقلا ةمالس تناكو

 : هلوق ةلك اش ىلع كلاهنلا دشأ الع هكلاهتو فلكلا دشأ اهب هفلك راوضت

 "”اعمد وأ نيعلا كام قرقرت الإ اهركاذ تسل اهنم كبلق َنيِد اي
 اعنَص ىذلا قرف ىف بحلا عنصي وأ ايد نع ًاعوزن عيطتسأ ال

 اعنُم ام ناسنإلا ىلإ ءىش بَحو 2تعنم نأ بحلا ىف ًافلك ىندازو
 ناك ىذلا ةعيبر ىلأ نبا نع فلتخي ىراوحلاو ءامإلاب لزغلا اذه ىف وهو

 فلتخي وهو . تايبرعلاو تايشرقلانم تاليبنلا رئارحلاب الإ انب رم امك لزغتيال
 نمو « ةحابإ نم ًانايحأ جرحتي ال ناك ذإ « حيرصتلا ىف هدعب ىف ًاضيأ هنع
 ىلع هماقأف «كلملا دبع نب ناملس لماع مزح نب ركب ىنأل ةنيدملا لهأ هاكش مثآ

 لاوط اهب لظف ٠ كلهدلإ هيفنب رمأ زيزعلا دبع نب رمع ىلو الو . سانللسّشسبلا
  هيلإ تراص دقو  ةمآلسس هل تعفشف « كلملا دبع نب ديزي لوو « هتفالخ

 ىلع هتاراصتناو ديزيب ىّنغَتو « قشمدراز هتيرح هيلإ تدر الو . هنع اعف هدنع
 . ةرجهلل ٠١١ ةنس ىلاوح قوت هنإ لاقيو . اليوط بلهملا نبا
 .ءاد : انه نيد (؟) .حرريال : مريال (1)



 وسب

 ىجرعلا ١١

 « امب كزني ناك جرتعلا ىمست فئاطلا برق هل ةعيضل بقللا اذه مذ

 لوقيو . ةكم لهأ نم « نافع نب ناّمع نب ورمع نب رمع نب للا دبع وهو

 ىنأ نب رمعوحن هيف احنو لزغلاب رش هنإو « هجولا ليمج رقشأ ناك هنإ ةاورلا

 ْ . داجأف هب هّبشتو ةعيبر

 ناكو « هلهأ ىف هتهابن هل نكت مل ذإ « ةريثك هوجو نم هنع فلتخي وهو

 نمو « ناسرفلا ف دنع ىتح ء ةيسورفو ةوتف هيف تناكو « ديصلاو وهللاب ًافوغشم
 « ًانسح ءالب ايف ىلبأف مورلا ضرأب كلملا دبع نب ةملسم بورح هتبذتجا م

 نع كلذ قفلتخ ال وهو . مكيسل مهارتبأو مهامزأو سانلا سرفأ نم ناك ذإ

 ىح « هتوتف قف فرسي ناك هنأ ىف ًاضيأ هعم:فلتخي وه لب ©« بسحف رمح

 : هلوق ةلكاش ىلع « ةيحابإلا نم ءىش ىلإ جرخيل
 20 00 م مءام 7 7 .

 ملظلا لخذت ىتح تئبلت الم رمق ىف تثج نكلو تيضر تلاق

 : هلوقو

 رقشألا ٌرغألك حولت َحْبُم ادب ىتح ةليل معنأب اناب

 "”رسعُملا بوث لضفب ميرغلا َدْخَأ َةَباِبَص قارفلا دنع امزالتف

 جاوحلا ىح اهب ىيري لب ع هسفن دنع ىناعملا هذه لثمب ةضقي ال وهو
 : ليمج هجو نع ترفس دقو نهادحإ ىف لوقي « تاكسانلا

 الهّلَهُم اَدْرُب نيدخلا ىلع تندأ» 2 اههجو ٌرُح نع ٌّركلا ءاسك تطامأ

 الفغملا ءىربلا َنلتقيل نكلو ةّباج َنيغبي َنْجُجْحَي مل ءاللا نم

 هلخدتال نأ مسنة تاهلعجي ام هنمودبيو « ةنيدملا ىف ةليمجرادىلإ ف لتخي هدجنو

 ف هينغتو هلبقتستف اهدنع صوحألا هل عفشتيو ءههفسو هثبع ةرثكل اهزنم

 : هلوق

 ثيدحو 7,78 ص قاقتشالاو هو /* ءارعشلاو هرابخأو ىجرعلا ةمجرت قى رظنا )١(
 . قارعلا ىف هناويد عبط دقو ١/1 ءاعبرألا امو 888/١ ( بتكلا راد عبط ) ىناغألا

 .نئادلا : انه ميرغلا . اقناعت : امزالت (؟ ) رعشلاو م0705 ء 5+. . ١84 /م ؛ اهدعي



 اناني

 ()اقِّذمم ًابوشَم الإ هفّلت ملف  اَقَلْخَأ فيك ىوهلا هللا لتاق الأ همه

 اقرفت الإ دولا ىف هبتاعي هبيبح ريزتسي بيبح نمي امو
 ('"اقّيعَأف ميركلا رمل ابصلاداقو 2 انلبق ناك نم بحلا اذه نَسدقُت

 تاجوزتملا ءاسنلل هعبتت ىف هارن فنع وهو « ًافينع ناك لب « ًائيرج ناك ذإ
 اضيأو « هتأرما ىلع هديبع طلسو هلتق هيبأل ىلومل هملظ ىف هارن اك « نبع لزغتي

 هجوزب لزغتي ذخأ ذإ ٠ ىو زخملا ماشه نب دمحمل هئاجه ىف فنعلا اذه ىبرن اننإف

 : هلوق لثب هحضفيل فيفع تنب ءادئيَتج همأو ةيموزخما ةربج
 رفس متنأو دودصلا مف ربج ىملسف لع ىجوع وم مايل و 8 0 ىو ما

 ٠ هلوقو

 - وى + 3 3 9 7 - ِ

 ىجرحت ىلعفت و نإ كنإ جدولا هبر انيلع ىجوع

 2 ع 8 2.

 جارع ةلوق يبيبح نيب دل بحملات اهم رَسْيأ
 جرخم نم ّىب امم ل له لقن وأ ةجاح مكيلإ ضقن
 ءهسبحو سلسبلا ىلع هماقأ كلملا دبع نب ماشحل ةكم ةرامإ دمحم ىلو املف

 راص ام ىلع اهف ىبسأي ةريثك راعشأ هلو. تام نأ ىلإ تاونس عست هنجس ق لظو
 : روبشملا هتيب اهف لوقي « نجسلا باذع نم هيلإ
 _ دادِسو ةمرك مويل اوعاضأ ىف ّىَأو ىوعاضأ

 : هلوق هل داجتسي امو
 ُقلُخلا هنود ىنأي َقلختلا نإ ُهُنَدْيَو فورعملا كقّذخ ىلإ ْعجْرا وا 0 رة سوما . "2 . ٠

 نيح ىيوزخلا ماشه نب دمحم نم ىجرعلل "صتقا ديزي نب ديلولا نإ لاقيو
 . ةيمأ ىبب ىف هبسنو هتيشرق ةمرح عرسي مل ذإ « هيلإ ةفالحلا تراص

 )١( هتاديم .ًانولخيو ًابوشم :اقذع . لب : قلخأ .
 اطببنم ًاريسرام + قعأ (؟) «٠ دادسو . للخلا هب دسي ام : دادسلا (*) نأ ديري

. 
 ناعجشلاو ليلا نم هدسي ام : رغثلا قى ىرجو هل داقنا ميركلا ءرملا داق اذإ ابصلا



 ناحل

 ىر ذعلا لزغلا ءارعش

 ىنب ىلإ بسن" دقو « ةراهطلاو ءاقنلا ىف نعمم رهاط ىن لزغ ىرذعلا لزغلا
 نأل «زاجحلا ىلاهش ىرُتقلا ىداو ىف لزنت تناك ىتلا ةعاضق لئابق ىدحإ ةرذنع
 هذه نم الجر لأس الئاس نأ ىوريو هملظتنو هب ىنغتلا نم او رثكأ اهءارعش
 لأس الئاس نأ ًاضيأ ىوريو « اوتام اوقشع اذإ موق نم : لاق ؟ تنأ نمم ةليبقلا
 مكنأ نم مكنع ىوري ام حيحصأ :ءارقع بحاص ىر'ذعلا مازح نب ةورع
 تملا مهرماخ دق اباش نيئالث تكرت دقل هللاو مين : هباجأف ؟ ًابولق سانلا قرأ
 . بحلا الإ ءاد مل امو

 ىف عاش دقف ءاهدحو ةراذع دنعرصعلا اذهل ىر'ذعلالزغلا ةجوم فقت ملو

 جاتحت ةماع ةرهاظ حبصيل ىح « رماع ىبب نيب ةصاخو « زاجحلاو دحن ىداوب
 ء سوفنلا رهط ىذلا مالسإلا ىلإ عجري اهريسفت نأ ىف كش الو « ريسفت ىلإ
 | ةكم ىف ةرضحتملا ةايحلا فرعت مل ةجذاس ًاسوفن تناكو . مثإ لك نم اهأربو
 ' قلما نيناوق نم ًانايحأ للحت نمو ثبعو وهل نم اهف ىوُطي' ام الو ةنيدملاو
 مل كلذ لجأ نم ىهو « ىجرعلا» صوحألا دنع انب رم ام وحن ىلع لضافلا
 تناك دقف « زئارغلا هيلإ عفدت ىذلا بحلا الو فرعملا درا بحلا فورعت

 نينوللا نيذهلثم نم ةيماسلا هتيلاثمو فينحلا مالسإلاب ا اهموادب 0-

 رقتسيو هرانب بحملا ىلصي ىذلا ىئاسلا فيفعلا بحلا فرعت امتإء بحل

 الو هنم صلختلا عيطتسي ال ءاد را د 0
 . هنع فارصنالا

 نيبحما ءالؤه ةعول اهف أرق ةريفو ةدام لزغلا اذه نم ىناغألا باتك ىو
 نم ًابرض هيف سحن أمظ « دح دنع فقي ال أمظ مهتاقوشعم ةيؤر ىلإ مهأمظو
 ىهن « السوتم ًاعرضتم اللذتم « هتقوشعع, ىنغتي ىب ال رعاشلاف ٠ فوصتلا

 اهيجاني لازي ال وهو « بحسلا ءارو العف امنأكو ٠ ىواهسلا هكالم
 ههبشي ال ىذلا هباذعو دِّجَو هدعب سيل ىذلا هدجو اهيفروصي «ةيجش ةاجانم



 عدو

 « همون ىف اهب ملحيو هتظقي ىف اهركذي لب « اهاسني ال ماوعألا هب ىضفو . باذع

 « هبلق ىف اباش لظي اهبح نكلو « ةخوخيشلا ىلإ ريصي وأ الهك حبصي دقو
 ىح لب « هيلع ىشنْي لظيل ىتح « ناولسلا هيلإ قريالو نمزلا هيف رثؤيال

 نا 2

 . ًانونج ًانايحأ "نمجسي

 وهو « ريزغ صصق هب نرتقي امك « ةريثك ءامسأ لزغلا اذه راعشأب نرئقتو
 قاشعلا ءالؤه ةايح انل روصي صصق « ةولح ةجاذسو ةطاسب هيف صصق
 « ةيسفن ةدقع هيف نوقفلي اوضم ذإ « هجسن ةاورلا ركحأ دقو « نيدبتملا نييرذعلا
 برعلا ديلاقتنم ناك هنأ اومعز مهنأ كلذو «ةيقيقح ةدقع اهنأ مهيعماسل اولي

 . برعلا نيب ةحيضف نم نمل نيلي امل « نهب نولزغتي نمم مهتايتف اوجوزي ال نأ
 ناك ناطلسلا نإ نولوقي اوضم دقو . مالسإالو ةيلهاج ف فرعي ملديلقت وهو
 ى ناطلسلا لتق ولو « ةميظع ةيانج اوتأ مهنأك « نيلزغلا ءالؤه ءامد رده

 «فيرشلا رهاطلا بحلا باعصأ نيففعتملا ءالؤه ال «٠ صوحألا لاثمأ لتقل لزغلا

 نأ ىف كش الو . قح ريغب سفنلا ”لثتَسق ىوبنلا ثيدحلاو ميركلانآرقلامرح دقو
 هوسحأ ام ىلع تثعب « ةدّقع لزغلا اذهل اودجوي ىك ةاورلا هقفل صصق هلك اذه
 ةاورلا لايخ ناك اذإو . ديدشلا نامرحلاب ساسحإ نم قاشعلا ءالؤه دنع

 هذه ضعبل هندل نم عرتخا ذإ « مهئامسأ ىف ًاضيأ بعل هنإف هرابخأ قف بعل
 . ًادبأ اودجوي مل مهلعل ًاصاخشأ راعشأ نم اهيف ىوُط امو رابخألا

 نم ىناثلا ءزحلا ىف تلتحا ىلا هراعشأو رماع ىبب نونجم رابخأ ىلإ عجراو
 افرع ام نالجر » : .لوةي ىعمصألا دجتسف ًافينو ةفيحص نيعست ىناغألا باتك

 : « ةاورلا امهفصو امنإو ةئيرسقلا نباو رماع ىب نونجم : مسالاب الإ طق ايندلا ىف

 ةيمأ ىبب نم ىف هعضو هرعشو نونجلا ثيدح نأتث دح“ ٠ : ىبلكلا نبا لوقيو

 :نونجملا ثيدح عضوف ءاهنيبو هيب ام رهظي نأ هركي ناكو ءهل مع ةنبا ىرهي ناك
 . « هيلإ اهبسنو هل سانلا اهيوري ىلا راعشألا لاقو

 هيلإ اوفاضأةاو رلا نأ ريغ: اًنيقيقح نييرذعلاءالؤه نم قشاعلا مسا نوكي دقو

 هتمجرت ىف جرفلا وبأ لوقب ؛ حير ذ نب سيق كلذ لثمي نم ريخ نمو « ةريثك ًارابخأوأراعشأ

 الإ ىليل ىف لئاقلا لوهجم ًارعشسانلا كرت ام :٠ ظحاحلا نع القن رماع ىب نونجن



 شم

 نب سيق ىلإ هوبسن الإ ىتْبْل ىف ليق هليبس هذه ًارعشالو ء نونجنلا ىلإ
 اهاحتنا نع قاشعلا ءالؤه ضعب ىلإ ةفاضملاةصقلا حصئفت دقو .«حيرذ

 (١١ةصق كلذ لثمي ام ريخو «ءامدقلا كلذ ىلع "صني مل نإو ةاورلا عنص نم اهنأو

 « هتيوه اهنأو « ديلولا ةجوز نينبلا مأ قشع هنأ ىلإ بهذت ىلا نهلا حاضو

 ًارثب رفحف « اهجوز كلذ فرعو : قودنص ىف هيفختو اهدنع هلخدت تناكف

 . ضرألا تيوس بارعلا هيلع ليهو « اهيف هامر « ةقيمع

 عنص نم ةيلايخ رابخأو ءامسأ ىرذعلا لزغلا اذه ىف اناقلت وحنلا اذه ىلع

 نأ مهملاو . كشلا اهيلإ قري ال : ةريثك ًارابخأو ءامسأ مرو نأ ريغ « ةاورلا

 ىداوبو دجنب ىومألا رصعلا ىف ىرذعلا لزغلا اذه دج دقف «ةحيمص 'ةرهاظلا

 لعلو ٠ ماع افك اول تدغ ىبح « هراعشأ ترثكو هباصصأ رشكو  زاجحلا

 . اهومظن نم ضعب تمهبأ امك « اهوح صصقلا نم ترثكأ ىلا ىه اهنيبعش

 .راعشألا كلت نم ًاريثك مبيلإ اوبسنو الاطبأ مهنم اولعج .ًاصاخشأ ةاورلا راتنا دقو

 راعشألاب اوعنص اموحن ىلع « لطبلا اذه ةبوبحم مسا اهيف ناكنأ قفتا اذإ ةصاخو

 سيق ىلإ - ظحاحللا ظحالاك - اهوفاضأ مهنإف « نبل مما اهيف اودجو ىلا

 . حير ذ نبا
 هتبحاصو ىرذعلا مازحنب ةورلع لزغلا اذه ىف ةيقيقحلا صاخشألا نمو

 لثم نم ةقيقر ًاراعشأ هل ىورو ىناغألا "7'بحاص هل. مجرت دقو« ءارقع

 : هلوق

 ٌةدْعِ كاركذل ىنرعتل ىففإو

 ابصلا تّبه ام كاسنأ ال هللاوف

 بيبد ماظعلاو ىدلج نيب اهل
 و -ٍ 2 .٠ سا

 بونج حايرلا ىف اهتبقعأ امو

 « مهناعجشو رماع ىب نايتف نم ناكو :ىرئيتشتقلا "9ةّمصلا مهنمو

 دازف « ًارسوم اباش هيلع رثآف اهيبأ نم اهبطخو ءايَر ىمست هل مع ةنبا بحأو

 راد عبط ) ىفاغألا ىف هتمج رتب اهرظنا )١(
 ًاضيأ عجارو اهدمب امو 51١8/5 ( بتكلا

 0 ركاع نبال قشمد خيرات بيذهت
 . 59/1 ءاعيرألا ثيدحو

 رظناو ١١١/٠٠ ( ىمام ) ىناغأ (؟)

 ١ ها/ص .ىلامألالهذو 5 ٠ ؛ / ؟ءارعشلاو رعشلا

 . همم ١ ةنازحلاو

 ( بتكلا راد عبط )ىفاغألا ىف هتمج رت (ع)ز

 ى ةينيعلا هتديصق رظناو اهدعب امو ؟/5
 . 75 ص ةيبدألا فئارطلا



 هك

 « اهاسني هلعل ناتسربط ىف وزغي نأ ىأر مث « اهيف راعشألا ظني ذخأو « اهب هفغش

 ةينيع ىف هلوق نمو: هيتفش ىلع اهمساو ةوزغ ىف لتق ىتح هقرافتال اهاركذو جرخف
 : ةعيدب هل

 اعّدصت نأ ةيشخ نم ىدبُك ىلع ىنثنأ مث ىمجلا ٌماّنأ كفو
 ءارعش ىف هل مجرتنسو ةمرلا وذو « هتمجرت تضم دقو ؛ ةزع رسيثك مهمو

 نمحرلا دبع مهسأر ىلع « ةنيدملاو ةكم ءايقتأ نم ةعامج مهيف لخديو . ةعيبطلا
 ناكو « ةبتع نبهللا دبعنب هللا ديبحو ةنياذأ نب ةورعو ىمتشتملا رامع ىلأ نبا
 ًاموي عمتسا نأ فداصتو ءهكسنل 'سسقلاب بقلو ؛ ةكم كاّسن نم نمحرلا )دبع
 ةمالس اهرمسو هبقلب سانلا اهبقلف ؛ كلذ عاشو « اهب فغلشف « ةمآلس ىلإ
 : لوقي اهيفو ٠ سقلا

 ُرجاز ٌركنع ىبلقل له مأ ٌرصان مكنم ىل له مالس
 رذاعلاو مئاللا مهنمف مكب ىدجوب سائلا عمس دق
 هرعش عفوي ناك هنأ فيرطلا نمو ءابيث دحيو ةئيدملا ءاهقف نم '')ةورع ناكو

 ناحلأ وهف « هلزغ ف ىيسوملا ةرفو مهفن كلذبو « هسفنب ناحلآلا هل عضيو
 : هلوق ةلك اش ىلع ماغنأو

 اهل ىَّرَم َتْلِعُج امك كاوه تلعُج  اهّلم كدارف تمعز ىلا نإ
 اهلك َةبابَّصلا هبحاصل ىدْبُي امكالكو ا تمعز ىذلا كبف
 اهّلجو اهّقدَأف ةقابلب 2 اهغاصف معنلا اهركاب ءاضيب
 الفأر .:انل اهيا ناعم حان كلف ايدك كدلتم

 لمح نيذلا ةنيدملا ىف نيمآادقملا ةعبسلا ءاهقفلا دحأ ناكفةبستمع 7 نبا امأ
 هلو « ساسحإلا فهرم ًاقيقر ناك اك « ًاريرض ناكو . ثيدحلاو هقفلا مهنع

 )١( ص راد عبط) ىناغألا ةمالسل هبح ىف رظنا 5١١.
 راد عبط ) فاغألا ى هتمجرت رظنا 2( . اهدعب ابو 704/8 ( بتكلا
 ةوفصلا ةفصو اهدعب امو ١؟ةْل4 (بتكلا ( ىساس ةعبط) ىناغألا هتمجرت ىف عجار (؟)
 .19107نايمحلا تكنو بيذبتلا بيذهتو 05 حشوملاو ه٠ /؟ ءارعشلاو رعشلاو 0



 انضكرإ

 لثم نم هللأو همدنو هبح اهيف روصي اهل هقالط دعب ةمّثَع هتجوز ىف ريثك لزغ
 : هلوق

 حيلأ قارفلا ٍكْشَو نم تدك دقل اهُراد ةَمْثَعِب تّطش نثل ىرمعل و)ر١(
 . .٠ مو 3 2: - َِ

 حيحص بايثلا ىف ىلأ بَسْحُيو لقمع ودغأ مث مهب حورأ

 اومرتح نمل تاقوشعملا ءاكب ىرذعلا بحلا اذه ىف اناقلي امئفيرط نمو

 ةيلينخألا 29 ىيل اهقوشعم ىلع ءاكب نهرثكأ لعلو « نهبح ىلع اوتامو « نهنم

 ةبوت ىمسي عاجش رعاش ىبف اهموق نم اهب قلعت دق ناكو « ةيرماعلا ةيجافحلا
 « اديدش ًامايه اهب ماهو « هبلق عاتلاو « ًافغش اهب فغشو « ريمحلا نبا

 : لوقيل ىح
 >2 مم 2

 لخ تلت ةيليعألا لل نأ قلو

 اًَروُأ ةشاشبلا ملست تملسل

 1 مر 1

 حئافصو ةبرت كودو

 9 حئاص ربقلا بناج نمىدَصاهيلِ

 هتكبف ةرجهلل 66 ةنس تاراغلا ضعب ىف لتنق نأ ىلإ اهمساب جهلي لظو
 لثم نم « بحلا ةوذج نم اهداؤف ىف هدقوأ ام روصت ةريثك دئاصقب ليل

 : اهوق
 2 0 هيك # ل كرو همم 5 ا م ور /

 رجفتملا لوّدَجلا ضيفك حسب ١ ريمح نب ةّبوت ىكب نّيَع اي
 آ مو كلا - .٠ .٠

 ردحتملا ٍةريعلا نوثش ءام ةوسن ةجافخ نم هيلع كبتل

 : اموقو

 تعد ام كيكبأ كفنأ ال تيلآو

 ىب ىلإ ديدج وأ بابش لكو

 3 يعور قنا كلا 3
 عم اهرابخأو ةيليخألا ليل ىف رظنا )١(

 (بتكلا راد عبط) ىناغألا ىف اهتمجرت ةبوت

 و ىف اء

 رئاط راط وأ ٌءاقْرَو نتف ىلع

 رئاص هللا ىلإ ًاموي ّىرما لكو

 41١5/١ ءارعشلاو رعشلاو اهدعب امو ل١

 . اهدعب امو 86/1١ ىلاقلل ىلامألاو



11 

 فقنو . هبلنتج ىلإ تنفدف « هربقل اهتارايز ىدحإ ىف تتام اهنإ لاقيو
 قشاع حيراذ نب سيق : امه « ىرذعلا بحلا اذه لاطبأ نم نيلطب دنع اليلق

 حير ذ نب ''7سيق
 هنأب فردعو « ةنيدملا ىحاوض ىف نكست هتريشع تناك « ةنانك ةليبق نم

 « هبح ةصق انل قاسنت لب «هتأشن نع ًائيش فرعن الو « ىلع نب نيسحلا عيضر

 هتالحر ىف رم هنأ ىورسي ذإ « فارطألا ةكوبحم ةصق ىهو . هتايح لك ىه اهنأك
 بهذو . اهبلق ىف عقوو هبلق ى تعقوو « اهآرف «٠ ةيعازملا و رايدب

 لواحو « ىت.أف « هل اهبطخي نأ هيلع ضرعي « ًارسوم لاملا ريثك ناكو « هيبأ ىلإ
 هعيضر ىلإ أجلف  دارأ ام اهدنع دحي لف « هيبأ ىلع ةنوعم همأ دنع دجي نأ

 ء ةطاسولا هذه امظعأو« ىتدّْنبل ىبأو هيبأ دنع هل طسوتف «ىلع نب نيسحلا
 فلك نم ةريغلا سيق ”مأتلخادو « دلولا اقري“ مل امهأ ريغ « ناقشاعلا جوزتو

 نم جاوزلاو اهقالطب هيرغي نأ هيبأ ىلإ تزعوأف « سيق ضرمو . ىببلب اهنبا
 نم هئافش دعب هيلع ناحل ناوبألا ذخأو . دلولا هللا هقزري نأ ءاجر «ىرخأ

 اهراد حربتنأ "لبق ىتح « ديدش عزج هالوتو . امهتئيشملعدصو اهقرافي نأ هتّلع
 ًامفاشت مءاشتف« اهليحر لبق بارتغ قع نأ فداصت دقف « اهيبأ راد ىلإ
 : هلوق لثم نم « ةريثك ًاراعشأ هقيعن ىف مظنو « ًاديدش

 جئارفلا قدح ني بلقلا ناطق“ ل ِنْيَبِب بارغلا ىدان دقل

 بارتقاو د كا تبل زاؤ دعاك اذغ لاق

 باّبت ىف كيعس ّرهدلا ناكو بارع نم كحيو َتسعت :تلقف

 دجوو « ًامارطضا سيق سفن قف بحلا ةوذج تمرطضاف . ىندنبْل .تلحرو

 اهرك ذي « بارشب الو ماعطب معني ال ىضمو دعو هلق سل دو ملي

 ' حشوملا عجار و# ١8 /؟ ىلاقلا ىلامأو ١١+ ؟ رادعبط ) ىاغألا سيق ةصق ىف رظنا 000(

 . ؟ه 5/1١ ءاعيزألا ثيدحو ٠١5 ص ءارعشلاو رعشلاو اهدعب امو ١٠١/1 ( بتكلا
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 هلوق لثم نم رعشلا اهب همارغف لوقي و « امئان اهلايخ هب فوطي و ًاظقيتسم :

 ابارشلا هب غيسأ ام ئالب ىْبُدِب لك نم ُثيقال دقل

 اباوج هل قيطأ امف يع تبل مما ىدانملا ىدان اذإ

 هلوقو :

 نوكي مانملا ىف اقل لعل هنيح ريغ ىف مونلا ىوهأل ىنإو

 نيقي مانلا مالحأ تيلايف مكارأ ىنأ مالحألا ىنثّدحت

 شيع اهل أنهي الف « هرعشو هدجوب عمست ىبل تناكو
 اهريصم ىكبتو «

 لثم نم ةفلتخم راعشأب حيصت ىهو اهشير فتنت تذخأو« نئيبلا بارغ ىف

 اهلوق :

 ريدج قارفلا تاعولب تنأو بحاش كيل نْيَبلا بارع ايالآ
1 6 

0 " 

 ريصن ىملاظ نم ىل سيل امك 2 رصانل ًايدع ًاروسكم تلز الف.

 رايد ىلإ هعم اوجرخي نأ هودعاوف هقافر ضعب هل "قر ًاسيق بحلا ىنضأ الو
 دشني وهو مهعم ىضف « اهيؤرب ىظحي هلعل ىببل :

 ٍقايح وأ تومب امإ ْمّقف ىليل بح اي ىئبَدِع دقل
 تاّمْشلاو دعابتلا ىلع مودت  ةايح نم ٌحورَأ توملا نإف

 قيفي داكي ال وهو «.هب اوداعو « هيلع اًئيشغم رخف « اهيلع هنيع تعقوو

 هدواعف « كانه اهآرو جحف « اهولسي هلعل ححي نأ رفن هيلع راشأو . هتيشغ نم

 تلاز ام اهنأ فرعف اهيقتلو . هراعشأ اهيف دْشْنُنِي وهو «هتاربع ليست تذخأو « هنوتُف

 هلوق ةلكاش ىلع « هبحب ىغتي جحلا نم داعو . دهعلا هل ظفحت :

  0 2 3 - 5م ما

 دهملا ىو افاطي انك ام دعب نمو انقلخ لبق اهحور ىحور قلعت

 دْهَعلا مِرصْنُمِب انتم اذإ سيلو ايمان حبصأف اندز امك دازف
 م

 ٍدْحّللاو ربقلا ةملل“ ىف اتُرئازو ثداح لك ىلع قاب هنكلو



 ل

 . هتبحاص نيني « ىرخأ نم جورتي نأ هيلع حلي هوبأ هب لاز امو
 اهيف ىببل ىمست 7 ةاتف برعلا ءايحأ ضعب ىف ىأر هنأ معزتف ةصقلا ىضمتو

 مل امنأكو « هدواع لوألا هتبحاص ىلإ هنينح نكلو « اهجوزتف « هتبحاص لياحم
 هاكش اهابأ نأ ًاضيأ ةصقلا معزتو . بحلا اذه ةوذج ءافطإ ىلإ ليبس كانه نكي

 « هيلع ةقفشم ربخلاب اهبيبح ىلإ تلسرأو ءاطل ضرعت نإ همد ردهأف ةيواعم ىلإ
 «مارغلا هضمأ دقل ؟ هل نأ نكلو « اهاسني هلع « هريغ نم تجوزت اهنأ نووربو
 « بارثلا ىلع هدخ عضوف 2 اهجوز عم تلحر دق اهدجوف اهموق رايد ىلإ ىضس

 : ادشنم ءاكب ّرحأ ىكبو

 ٌليبس هيلإ ام ٌمينم باجح اببرق نود قأدق ىَتْبُل كت نإو
 يبست إف

 ليِقت راهنلاب انأ ملعنإ  ىتتلت ىحلا ىف ليللاب انحاورأو

 لوجت موجنلا اهيف ىرن ٌكامس ١ انقوفو رارَقلا ُضرألا انعمجتو

 هتقوشعم لوحو هلوح نم ةايحلاو «مايلاو دجولا هب دتشاو « ةنحا هب تدتشاو
 : هلوق لثم نم راعشألا اهيف دشني لازي ال وهو « ةوسقلا ىف نعمت

 6.6 0 وى

 لوزت نيح سمشلا نّرق رصّبنو ١ اننيب عمجي وجلا
1) 

 ٍريفزو قداتعت قرح نمو ىوهلا نم قالأ ام وكشأ هللا ىلإ

 ريصق ريغ نزحلا ليوط ليلو اّدحلا نطاب ىف بحلل ملأ نمو

 : هلوقو

 ايهاس بلذقلا كرتت دو ةعولو 2 ةرارح ىنم رْخدلاو اًشحلا نيبو

 ايدامت الإ دادزي اهب ىعول»و ىرأ ال» روهشلاو ىلايللا رمت

 : هلوقو

 دعت نإ امي ندع هإف“ ”ةيسفت نيضَم ًامايآ تيل ذلا ١

 ) )1١رابللا فصن ىهو ةلوليقلا نم : ليقن .



 ال

 ىأر ىتح « هتبحاص قارف ىلع همدنو هبح وكشي وحنلا اذه ىلع سيق لظو

 ىبل جوز اوملكي نأ هلرثأتلا مهقّمعت شيرق نم رفنو ىلع نب نيسحلا هعيضر
 ابيع ةرق ىلإ ىبل تداعف « ًايضار مهتئيشملل عدصو .. هيلع اهدري هلعل هنأش ىف

 قحلا نأ ىلإ اليلع لزي ملو « اهيكبي ربقلا ىلع بكأف ٠ تتام ىتح هدنع تلظو
 . اهبنتج ىلإ نفدف « اهب

 رمعم نب )١( ليمج

 لزانم ىف أشن دقف « نييرذعلا ءارعشلا نيب _ةايح حضوأ ليمج ةايح لعل

 . ناك دقف « ةكم ىلإ امبرو « ةنيدملا ىلإ فلتُي ذخأو «ىركقلا ىداوب ةراذع

 نب ناورمب ًاموي ادح هنإ لاقيو « رعشلا نادشانتيو ًاريثك ةعيبر ىبأ نبا ىلي
 ىلإ لحر هنأ هرابخأ ىف « ًاريثك ةيمأ ىبب لصتي ناك هنأ رهظيو . مكحلا
 . ارك ءاقل هيقلو رصمب ناورم نب زيزعلا دبع

 هنأهرابخأ قو« نييرذعلا رعشقثوأ كلذل هرعشو . هل ةيوار ةزسع رّيثك ناكو

 ذيملت ةئيطخحلا نأ فرعنو « ةئيطحلا ذيملت مرشحا نب ةب'ده نع رعشلا نقلت
 لقصب ىتنعُت تناك ىتلا ةسردملا هذه ىلإ ةيوق بابسأب تمب هنأكو« ريهز
 ءارعشلا ضعب عم هيجابنب لصتت ىرخأ ًارابخأ هل دجنو . هديوجتو رعشلا
 . ىنانكلا نيزحلا لثم نييزاجحلا

 « هراعشأب سانلاو ةاورلا ىتع" « ةيصخشلا حضاو رعاش مامأ نذإ نحن

 ةنيثبب ىغتلا ف اهروهمج ىضمب راعشأ ىهو « ةكمو ةنيدملا ونغم اهب ىبع انك

 « رعشلا هتمهلأ نأ ثبلت لو « ني ريغص اًنباحت «هتليبق ءاسن ىدحإ « هتقوشعم

 تذخأو « اهفطعو اهبح هتحنف كلذ تفرعو ءاهب مايسملا ىلإ هب ىهتنا اًنبح اهبحأ ذإ
 اوقيضف « ءاقللا اذهةبغم اهلهأ ىشخو ءامهموق نم تالفغ ىف اًنبش نيح هب ىتلت

 « ءىرب ىن بح ليمج نيبو اهئيب بحلا نأ نم اوفرع امم مغرلا ىلع : قانحلا اهيلع
 عبطو . 5م © ١45/١ ءاعبرألا ثيدحو ىناغألا هراعشأو هرابخأو ليمج ىق رظنا 0

 راصن نيسح هريثنو تو ريب ى توم ريشي هناويد نباو اهدعي امو ؟١٠/م ( بتكلا راد عبط )

 ىلامألا هدئاصق ضعب ىف رظناو ةرهاقلاب ءارعشلاو رعشلاو ه48 ء 45١ ص مالس
 0 0 506 حشوملاو ١4٠١/١ ةنازحلاو اهدعب امو ؛ ٠/١

 590/6 رك اسعنبالقشمد خيراتو ١48 ص
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 تبجتحاو «هترجهف «نيباحتملاب ضيرعتلا نع ف كت الىحلا ىف ةنسلألا تذخأو
 : لوقي « اهولسي ال كلذ ىلع وهو « ةمغار هنود نم

 (7 لِبالَب تّرقل ىشاولا هرصبأ ول 0 ىذلاب َةَنْيَِب نم ىضرأل ىفإو
 لمآ باخ دق ٌوجرلا لمألابو 2ىّملابو َعيطتسأ ال نأبو الب
 هلئاوأو ققتلن ال ُهرخاوأ 2ىضفقنت لؤحلابو ىْجَعلا ةرظنلابو

 « هنيع ىف ايندلا قرشتتف « هاقلتف انايحأ اهلهأ نم ةصرف سمتلت تناكو
 اوجوزي نأ برعلا ةهاركل « هءدرف اهيبأ نم اهطخو . امل دحال ةداعس دعسيو

 ف وف نم اهوبأ اهجوزيو . ! ةصقلا معزت اذكه « مهب . نولزختي نمم مهايتف
 حبصيو «ةديدش ةعول عاتليو «ليمج نيع ىف ايندلا 20002 ىمسي ةليبقلا

 « قيرط لك هيلع ذخأيو « ءىش لك هيلع كلمي وهف « هتايح لك اهبح
 : لوقي

 ىلقع نم تاف ال اهيبالط نكلو اهتيلط ':ام“ ىتم قع. تكرتا ولو
 لف هلفاف يلح نع نكرر ليف» يا له ينجي 2: ليلغ
 ىلتق مكل لحي هيف ام رمألا نم بصأ ملف ُنْرَثِب اي ىنيلتقت الف

 : لوقيو

 "ف رْشُت توملالعتدداك وأ ثوملاىه 2 َةَعْيَم بحلاببلقلا داوس ىف اهل
 و مهر وه ِ ٠

 ُفَلْيَت ٌسفنلا تداكالإ رهدلانم هرم َنْدَب اي ٌسفدلاكتركذ امو

 "فردي عمدلا نم ٍلْجَس اهل داج» ةناكتساو ةرفز ىنترتعا الإو
 فرطأ كئيدح الإ هب رسَأ  ةّلخل ًائيدح ىىسفنتفرطتسا امو و ٠ و 0 ع ٠ 2 _م

 نيياحألا ضعب ىف هلينتو « اهاقلي نأ لواحيو ءهبح وكشي ىضمبو

 ىلإ لحريو . هب ىشيو « اهبح هب فنعيو . هنودعوتيو اهلهأ هب روثيف هتينمأ

 ءام ةوولمم ةميظعلا ولدلا : لجسلا (؟) . تنكس : ترق . سواسولا : لبالبلا )١(
 . هتوقو بحلا ةرارح ةعيملاب دصقي (؟)



 ٠ المحتم اهبحو اهما, ىغتي ةنيدملا ريغو ةنيدملا

4 
 قيطي ام اهمشع ىف دهحلا ن

 ادا اركذو 6 ًافنعو ةدح هب دادزت الإ ةتومصو ماوعألا ىضكو َ قيطب ال ادو

 قا : هتلر حا رت ىو

 ٠ هلوق ةلك اش ا . ع هتدابع اهمب دودي

 ةليل ,نتيبأ له ىرعش تيل الأ 3

 ةره ةنيشب اَدْرَق ْنَيَقلأ لهو

 لزي ملف اًديلو اهنم ىرهلا تقلع
 اهلاون رلظتنا ىف ىرمع تينفأو
 لئافأ ”ةنيغياي» قا اه تلقا اذإ
 هب نشعأ لقغ ّضعب ئدر تلق نإو

 ًابلاط تعج اع دودرم انأ الف
 2 و

 اهتيقل ام اذإ ىنم ىرهلا تونغ

 تاولص هنأك هلزغ لتري وو ةنواعاك هبلق: ق شيعت ل ب

 6-1 نذإ ىنإ رشا ىداوب

 دوجنو ام نم انل . دوجت

 ديزيو اهبح 56 مويلا ىلإ

 ديدج وهو ٌرهدلا اهيف تيلبأو
 ديزيو تباث تلاق سلا نم

 كيعب كنم كاذ تلاق قياعلا ع

 و

 ديبي ديبي ايف 06 الو

 دوعيف اهتقراف اذإ اًيَحَيو

 .٠ 53200 5 و ُ

 ةرارحو ةجهللا قدصب زاتمي وحنلا اذه ىلع ةنيثب ى هلك ليمجب رعشو

 ةيالو ىف رصع, ردقلا هافاو نأ ىلإ « هبح هل ظفحت ةنيثب تلظ دقو , ةفطاعلا

 نأ ىلإ هيكبت تلظ اهنإ ةاورلا لوقيو « هتكبف « اهيلع ناورم نب زيزعلا دبع
 ساحل
 هن ترمس

 دعلا ءارعش

 2 دو ايندلا ةايلا ق دهزلا ىلإ ةوعدلا ًاماد .ميركلا نآرقلا ق 0

 صلأ لمعلا ىوَدتْلا ىلع ىلا اهميعاضت ْق لدحت ةوعد ىهو « لئازلا

 ظح مه هللف ذحخأي ما ايندلا ضرع صفرو 6 ةريشالل شاع ن م قبلا ملسملاف

 دهز ناك 0 ناو < هللا ليبس ىف حافكلل 3 لعب وة د وأ معا ظح «2 دو لم



 ساب

 « لدتعم دهر وه لب : ةينابهرلا دهزك" ايندلا نع امام عاطقنال' ىعي ال مالسإلا

 هللا كات 1 ايف 0-0 ) : زعو "لج لوب « بسكلاو لمعلا ىلإ ةوعدو ةوق هيف دهز

 فرصي ال نأ ىغبني بيصن وهو ( ايندلا نم كبيصن سنتالو ةرخآلا رادلا

 . لاخلا اهميعنو ةرخآلا نع ملسملا

 :لاقف هءاج الجر نأ ىو « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لوألا ةمألا دهازو

 ىف "دنهازا :١ لاقف «سانلا ىنبحأو هللا ىَبحأ هتلمع اذإ لمع ىلع ىَل د هللا لوسر اب

 ريثك هءارو 8 دقو . 021 سانلا كلبحي سانلا دنع امف دهزؤ هللا كبح ايندلا

 نم رن هو « ةهصلا لهأ مهسأر ىلعو ٠ 0 ةأيح نوحي ةباحصلا نم

 لوسرلا تاقدص ىلع اوشاعو « مل الرنم دجسملا ' ا دختا نيملسملا 0

 نو ريثك مهءارو ناكو . . ميكحلا ودل ىآأ نيلترم هتدابع قح هللا نودبعي نيرثملاو

 هللا 5 رمتو ىعو ركب وبأ مهسأر ىلعو « هاوقت قح هللا ىوقتل مهسفنأ اوصلخأ

 راهلا عطققي ناكو صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو « ّرذ و.أو ءادردلا وبأو رمع نب:

 هذه نم ةريثك روص هريغو دعس نبأ قو . هبرل ىلصي ًامئاق ليللاو ًامئاص

 . "9 سفنلل تاضايرلاو تادهاجغا

 عايضلا برعلا ىتتقاف « ةريفولا متانغلا هعم تءاجو حوتفلا رصع ءاجو

 ف مهيب دجن اننإ لب « مالسإلا ميلاعت نوني ال كلذ قف مو ٠ روصقلا اوديشو

 لك ىف تنوكت ام ناعرسو « ةاصنأ ةّيقتلا ةايحلل نوشيعي ني ريثك رصم لك

 شيعي مهنم ناك نم ىلإ ةفاضإلا : ءايقتألا ءارقلا تاعامج هيف اوماقأ دلب

 ميلقإ ربكأو . ةدابعلاو كسّننلل هتايح | 5 لخأوا دلو هك

 هيف 1 ةرثكل ناك امبرو « قارعلا ميلقإ ءارقلاو كاملا ءالؤبم هيف قتلا

 طروتلا نم مهسفنأ ىلع ةيشخ  نئفلا نع اوفرصنا موق نأكو «كلذ ىف رث

 راصتالاويلع م نم ريك كلذ ىلإ فرصنا امن « ةدابعلاو كسنلا ىلإ« منإلا

 ف جراوللا ناكو ء نودبعتي اوضمو « مهايادو مهوكرتف ٠ نييومآلا ىلع

 ى ديدجتلاو رولتلا انباتككلذ ىف رظنا () ١ نيمبرألا ف1 مقر ثيدحلا اذه ىف رظنأ (1)
 . اهدعب امو 5١ ص ىومألا رعشلا : ؛ 57 نييبتلاو نايبلأو ةيوونلا

 دجسملا نم للظم عضو. + ةفصلا (؟)



 مما

 رفك نم هتميز امو اهداهجا ىف ْتَلَض « ءايقثألا نم ةريبك ةعامج ؛

 . اهاوقت ق ًاموي لضت مل اهنكلو «نيملسملا روهمجو نييومألا

 اهميعنو ايندلا ىف دهزلاو ىوقتلا نم ةعساو ةجووم قارعلا ف تسع هلك كلذل

 دهزلا اذه ايانت ىف لخدت تذحخأ ذإ « هيف اوفرطت ام ًاريثك ًادهز ئداملا

 ىلاوملا نم مالسإلا ىف لخد ام مكحب , ةيحيسم ريغو ةيحيسم تاريثأت

 هسفن مالسإلا ناك .دهزاا اذه ىساسألا ردصملا نأ ىلع . ةيبنجألا بوعشلاو

 . قحلا ميعنلا نم هدنع ام راظتناو هللا ىلإ لاهتبالاو ايندلا ضفر نم هيلإ اعد امو

 سانلا ظعت اهنايح شيعت « ظاعولا نم ةريبك ةفئاط اندجو ام ناعرسو

 مهندحت ىنتام كلذل ئه . مهئيعأ ةرق كسنلاو ةدابعلا اولعجي نأ ىلإ مهوعدتو

 نعو « ضرألاو تاومسلا هقلخ ىف هللا ةردق نع  ميركلا نآرقلا ةمهلتسم

 ظاعولا ءالؤه رهشأ ىرصبلا نسحلاو . ةمايقلا موي باسحلا نم مهرظنني امو توملا

 ؛هينيع نيب اهدهاشي هنأكل ىّتح رانلا ركذيو « توملا ركذي ًامئاد هظعو ىف وهو

 ظاعولا نم هريغو وه ناكو . اهماطحو ايندلا ىف دهزلا ىلع اًنيوق اًمضح ضحي و

 ىلا كلت امهريغو ىدنعسلا ةغبانلاو ديل راعشأب مهظعو ىف نودهشتسي نولازي ال

 ةصاخو « نييلهادلا ضعبل تايبأب اودهشتسا امبر لب «هاوقتو هللا ةيشخ ىلإ وعدت

 . لضاف قلخ ىلإ وعدت وأ لودلا ءانف روصت ىلا كلت

 نوفلتحي اوناك نيذلا ءارعشلا سوفن ىف ًاقيمع ًارثأ مهظعاوم كرت نأ ىعيبطو

 هتيلاثمو مالسإلا ريثأت ىدم عضوملا اذه ريغ ىف انب رم دقو « مهسلاجم ىلإ
 راعشأ باتكلا اذه نم ةفلتخم عضاوم ى انب ترم امك « .ءارعشلا ىف ةيحورلا

 مجنلا نأ لثم زاجرلا ضعب دجن اننأ فيرطلا نم لعلو . مهنم رفنل ةدهاز
 لوحتت ام ًاريثكو « هيلع ءانثلاو هلل دمحلاب مهزيجارأ نوءدبي جاجسعلاو ىلجعلا

 ةيعدأ ءارعشلا ضعب دنع اناقلتو . ةصلاخ ةظعوم ىلإ امهيناث دنع ةزوجرألا

 : 2"'هتوم لبق هبر ىجاني ةمرلا ىذ لوق لثم نم هلل تالاهتباو

 ىراثآ تيصحأ دقل اًنيقي ًاملع نثملع دقو سفن تفرشأ دق براي

 رانلا نع ىنحزحز بْركلا جرافو ترضتحااذإ ىمسج نم حورلاّجرخماي

 ( جدي ربك ةعبط ١ ةمرلا ىذ ناويد )١(

 : 15517 ص



0 ! | 

 ةايحلا ضفر ةركف مهراعشأ ى اولثمت مهم رفن دنع فقن نأ نآلا ديرنو
 . مالسإلا اهيلإ وعدي ىلا ةعيفرلا قالخألا ىلإو تادابعلا ىلإ غرفتلل نيعاد
 انك هل 5 ىذلا ةنيدملا هيقف ةني ذأ نب ةورع هدنع فقن نم لوأو

 عاش امهم أدبم روصت تايبأ هلو « فيفعلا لزغلا ف تاعوطقم  انفلسأ
 كرتي ال هنأ ىف ةقثلاو هللا ىلع لكوتلا أدبم وهو ء رصعلا اذه ىف داهزلا نيب
 ى اوأر نأ أدبملا اذه ىف مهصعب ةغلابم نم عبو « هيفكي قزر نودب ًادحأ
 ىضفي أدبملا اذه نأ ىف كش الو . مهب رب ةقثلاو لكوتلا ىف ًاصقن دكلاو ىعسلا

 هريرقت ىفو « امات ًاحرط ايندلا حرط ىلإ ىضفي امك ء ةيوق ةيسفن ةنينامط ىلإ
 : ةورع لوقي

 ىياي فوس قزر وه ىذلا نا نبع تيار يدعم دقل 0 2 3 هاا 0 ِ
1 2 2 

 هلئبلطت ىينعيف هل ىعسأ
 ىنيلخي قزر الب هلإلا نإ ىنثدحت ال ىسفنو ميرك ىميِخ 5: ١ ١ 1 5 خخ .

 رهظيو « ىلعألا دبع نبا هللا دبع دهزلا ىف مهراعشآ ةرثكب اورهشا نم
 اوبتك نم ىرن ذإ « مالسإلا نع ةديعب عبانم نم هدهز ىف دمتسي ناك هنأ

 ىيْنَعي ال ىاتآ تدعق ولو

 هراعشأ ن وهو ,2ةديقعلا *ىبس ناك هنإ نولوقيو « هنيد ىف هنومهتي هنع
 ْ : هلوق لثم نم ءانفلا ةركف دنع ًاريثك فقي

 ٌعَرْصَت اهقرف ّىَح لكأ عنصتام ضرألا ىذه َحْبَوا
 عرزت امدصحت مهل تداع اوتأ ام اذإ ىّتح مهعرزت

 : هلوقو

 انَمّشلاو َنّيشلا فاخي ٌرابغلا وأ هيج نيمتكلا ببنت نيح ناك نم

 "اند اًمِفار امري نكسي فوسف >> هُتشاشَب ىَقْبَت ىك َّلّظلا لأبو
 ءىضتسي قالخآلا م راكم ىلإ ةوعد اناقلت دهازلا رعشلا اذه فيعاضت ُْف

 هدبب اوجه نم رثكأو « ةليبن ةيقلخ ةيلاثم نم ميكحلا ركذلا ىف ءاج امم ابماحصأ
 سمس السل

 )١( هر/#م نازيملا ناسل  8١ريقلا : ثدحلا (؟١) 89 4 ص دربملاو .

 ر/؟ ىلاقلا ىلامأ رظناو اهدعب امو 59 .



 مارا

 : .لئاقلا ىبرادلا ١١( نيكسم ةوعدلا

 بغار هللا ىلإ نيكسمل ىنإو ةجاجل تناكو ًانيكسم تمص
 « ءارعشلا نم ةفئاط اهيف ركذ « ةديصق هل نإ ةنازحلا بحاص لوقيو

 ًارغصمو « ةريعلا كلذ نم ًاذختم « هسأر طقسمو هدلب ىلإ مهنم لك ربق ًابسان

 بتك ىف ددرتي امد . تايبأ ةرشع اهم هلركذ دقو « اهنأش نم ًانوهمو ايندلا رمأ

 فشكي نأ دب ال هللا نأو «هلر دق امو ءاضقلاب هاضر نلعب هلوق هرعش نم بدألا

 : هثتمغ

 اجرف هدعب نم ىل لعجيس الإ ههركآف رمأ نم هللا لزنأ ام

 . هلوق هرعش نسحتسم نمو

 ٍرْهَدْلا ثداح نم تشع ام اًمشاخالو اًكحاض رهدلا ىنَّرس ام اذإ ُثسلو
 3 5 . . 8 ىء

 رْسْعلا ىدل فعي ال نميف ريخال»و 2 ًالمجت ىدْبَأو ىرْسُع ىدل فِعَأ
 را 3 : -. يربك : 3 .٠

 ىرقف اوملعي نأب ىناوخإو قيدص  ارسْعُم تنك اذإ ىبحتسأل ىنإو

 رَهدلا نم الب مَدْعَيال َنْعَي نمم 2ءهقيدص ناكم ملعي رقتفي نمو

 : لئاقلا وهو

 حالس ريغب اجّيهلا ىلإ عاسك هل ًاخأ ال نم نإ كاخأ كاخأ

 « هتجوز مابما ىف غلابي ال نأ جوزلا ىلع نأو 7"2ةريغلا ىف ةفيرط راعشأ هلو

 هتيبصع رعشتسي ناك هنأ هدنع ظحالن اننأ ىلع . هنم فاخي امب اهيرغيال ىتح

 همظن امو « ديزي هنبال ةيواعم ةيلوت نم هفقوم انب رم دقو ؛ هلاصخب هرخف ىف ةيلبقلا

 « دهاز ةملكل قيقدلا ىبعملاب ًادهاز نكي مل قحلا ىف وهو . رعش نم كلذ ىف

 هتداشإ ىف اهمهلتسا مث نمو « ةيمالسإلا حورلاب ًاقيمع ًارثأت ًارثأتم ناك امنإ

 . ىرب ربلا قباسو ىلؤدلا دوسألا ىلأ ىلإ هكرتن نحنو ؛ هميشب

 (ىساس) ىناغألا هتمجرت ىف رظنا )١(
 ةنازحلاو « 5*6 / ١ ءارعشلاو رعشلاو 64

 ىلامأب ١55/11 ءايدألا مجم 5

 . 7٠0٠/6 ركاسع نباو 470/١ ىفترملا

 . اهدعب امو 476/1١ ىضترملا ىلاعأ 220



 ا

 ٠7" ىلؤدلا دوسألاوبأ
 هللا دبع ةيالو ىف ةرصبلا ءاضخ ىلو َ ةنانك ىبب نم ورمع نب ملاظ همسأ

 « هبو رح ى همزل قارعلا ىلإ ىلع جرخ اذو ٠ بلاط ىلأ نب ىلعل اهيلع سابع نب
 هعيشت نلعي لظ هنكلو « ةيواعم ةعيب نم شانلا هيف لخد اهف م هتافو دعب لخدو

 : بارعإلا تاكرح ري وصتتل فحاصملا ىاطقنلا عضو هال وهو .تيبلا لآل

 ف جاهأو حئادم هلو . مهيئادحو مهلاهقفو نيعباتلا هوجو نم دعي وهو

 كلذ عم وهو « ًاحيحش اليم ناك هنإ لاقيو 3 هجاوزأ ىف راعشأو ةيرضاعم

 : هلوق لثم نم دهزلا ىف ةريثك راعشأ هلو « ًاحاص نيقت ناك

 دارأ ام كتيطعيلف

 مهّرومأو مهنأشو دابعلا نإ

 ه2

 ةردقب
- 

 الامعألا نسحأو هلإلا ٌءْداَف

 الاعف دارأ ال فيطللا وهف

 لاس دابعلل 0 اجهل

 الوحألا بّلقي هلإلا ديب

 ى ىبثثملاو ايندلا ىف ىعسلا ىلإ وعدي لب لومحلا ىلإ وعدي ال هدهز ف وهو

 : هنبال لوقي « ةميرك ةايح هب ايحي ام هسفنل ءرملا بسكي ىبح « اهبكانم

 ىنمتلاب ةشيعلا بلط امو

 ا اًمويو امو اهئلع كئجت

 ىنمت لسك ىلع دعقتالو

 راد عبط ) اغألا هتمجرت ىف رظنأ )١(
 ٠١7/٠ ءارعشلاو زمشلاو ؟١907/1 ( بتكلا
 تاقبطو ١6 ص نييرصبلا نييوحتلا رابخأو
 هه /»6 ةباغلا دسأو 7١ ص١وق /ج دعس نبا
 تاضورو١ 75/١ ةنازحلاو ٠4" /» ةباصإلاو

 ىرزحلا نبال ءارقلا تاقبطو 84١ ص تانحلا
 ةأورلا ءاينإ و” ؛ / ١ ؟ءابدألا مجممو 1

 ءالدلا ىف ِكَوْلَد لأ نكلو
 '”ءام ٍليلقو ةَمَحِب كئجت

 ىلع ليحت
 نبال قشمد خيراتو ١/١ ةاحنلا ءابنأ ىلع
 قابزرملا ءارعشلا مجعمم ٠١4/07 ركاسع

 ليجدلا ميركلا ديع هرشن نآويد هلو . 57 ص

 ءاضملاو رداقملا

 . دادغبب

 . عضختو لذت : عضعضت 20

 . دوسألا نيطلا : ةأمحلا 2



 الا

 ملعلاف ٠ لمعلاو ىيدلا لعلا . ب طيرل نم ىغبني امع ثءاحتي ام ًاريثكو

 وا سو 2 و ع 00 1 َ 1 . ه رسول .٠

 لبيع ًاثيعو اوه ناك لبءاملع نكي مم لمعلاب كرشي مل نإ
 دهعلل ةنايحخن نات

 ٠ لوقي « ًاضقنو

 رفاظع مهسفنأ نيطيحم ايندلاب نوقلعتي نم ىلع ًاديدش ًاطخس ًاطخاس هارنو

 : هلوق ةلكاش ىلع « ءارغلا ةعي رشلا نيسانتم ءارْثلا

 ريرالعو رع
 ظ مم :

 "”ابرحلاو لّذلا ليف ليلق اًمع  ٌهْمَرْحُم مث الام رلا عمجي دق

 السلا توقلا هن" داخل - ملا ثا طوقم ملعلا ٌمماجو

 لوقلاو ٠ نيعستو عسق ةنس لب ليقو ٠ ةرجهلل 54 ةئس دوسألا وبأ ىوتو

 . حيحصلا وه لوألا

 ىربربلا '' قباس

 ناك هنأ هنع فرعن ام لكو « قباس نع ةريثك رابخأ انيديأ نيب سيل

 زيزعلا دبع نب رمع ىلع دفي ناك هنأو اهدجسم مامإو لصوملاب ةقرلا ىضاق

 فشقتلا ىلإ ةوعدو ًاعروو ىوقت ضيفي هرعشو «رصعلا ظاعو نم وهف . هظعب

 نوشيعي نيذلا ءاينغألا ىلع روثي هارنو « لئازلا اهعاتمو ايندلا نم هللا ىلإ رارفلاو

 : لوقي « ةفينع ةروث لاملا عمجل

 نطاق لصألا ُثباث هيف كنأك لطاب لزنمم وهلت ىم ىتحف
 نزاخ كريغل ايندلا ىف كتأك ساد ّرهدلا لكأتال ام ٌممجَو

 : لوقيو

 اهينبت رهدلا بارخل انرودو اهعمجن ثاريلا ىرذل انُنومأ

 اهيف ام كرت !ينمه ةمالسلا نأ 2 تملع دقو ايندلاب ُفَلْكَت سفنلاو

 نييبتلاو . نايبلاو 14/4 ةنازفلاو ممر : . لاملا بلس : برحلا )١(
 . 7٠ ص دريملاو 9 ركاسع نبا خيرات قباس ىف رظنا 6



 ماب

 ىغبنيف + بيرق امع لزان هنأ, « توملا ثيدح نم رثكي لازي ال ناكو
 المع لمع نم الإ نونب الو لام عفني ال موي « ليحرلل ةدعلا دعي نأ ناسنإ لكل
 : كلذ ى هلوق نمو : ًاحلاص

 هلِهآ سفناي ٍتيبلا ُلامجو ىّوَح هور َلياز رومعملا ٌدسجلا اذإ

 هلئامحو هَّلْضَن الول ُدْدِعلا امو هنيزب انيح حورلا هيف ناك دقو
 "لاب نيس يرستلا لسن لكر: اهدا ندي دعب تح ضرألا 15

 هلماح رزولاب سانلا ىلوأو ا هرزو لمح ىلع انوع ىجنري الف ع . ع 6. ان #”ي هم ب

 « هيلإ الإ فرصنم الو ءهنع دعم الق هللا ءاضقب اضرلا ىلإ وعدي هارنو
 ةلكاش ىلع هراعشأ ىف كلذ ددري وهو « عزجن ال نأو ربصن نأ انب لوأو
 : هلوق

 اًربْصاو هللا ىبضق امم اعْزْجَت الف  هّعْفد ناعيطتست الام َءاج نإو

 : هتايدهز ًافصاو ظحاحلا لوق كلذ ىلع لدي « ًارثكم ًارعاش ناك هنأ رهظيو
 راعشألا كالت تراصل ةريثك راعشأ ىف ًاقرفم ناك ىربربلا قباس رعش نأ ولو
 . رست ل الاثمأ اهلك تناك اذإ ةديصقلا نكلو . . تاقبطب هياع ىه امم عفرأ
 0 عقوم هدنع كلذ نكي ملع ىش ىلإ ءىث نم عماسلا جرحي ىو

 نوجاو وهللا ءارعش
 فيكو ء رصعلا اذه ىف برعلا رضحت فيك عضوملا اذه ريغ ىف انيأر

 نم ميعنلا رهاظم لكب مهسفنأ اوطاحأ ذإ . ًاديدش ًافرت اوفرتتأ مهنم نيريثك نأ

 مثألا قرغت نيح ًامئادو . قيقرو راوجو « ةقينأ سبالمو معاطمو ةخذاب روصق
 انك اذإو ٠ نوهغاو وهللا نم ةفلت ماثآ ف امانبأ نم ريثك طروتي فوتلا ف
 ىف ةقيمع راثآ امل ناك رصعلا ىف دهزلا نم ةجوم راشتنا انفلسأ اهف انظحال



 ارا

 اوسيل سانلا ذإ دارفألا نم ريثك نع ترسحنا ةجوملا هذه نإف ءارعشلاو رعشلا

 فرحني نم معمو « هعاتم ةيحورلا هتيلاثمو نيدلا ى دحب نم موعم « ةيساوس

 . رمحلاو وهلا ىلع اهيف كلاهّتي ةنجام ةايح ىلإ نيدلا نع
 دجو نيح اهباقع ى دآدش رمع نأو «رمحلا مرح مالسإلا نأ فو رعمو

 ةبقع نب ديلولا ةالص ةصقو « ىقثلا نجح ىنأ لثم نم اهنوفرتقي نيملسملا ضعب
 ىبأ لاثمأو هلاثمأ نأ ريغ . ةروهشم ناركس وهو سانلاب نامعل ةفوكلا ىلاو

 ىب رصع ىف ىضمن ال نحنو . نيليلق اوناك نيدشارلا ءافلحلا رصع ىف نجح

 نم روصو تاراضحو لاومأ نم تلمح امو حوتفلا راثآ رهظت ىح « ةيمأ

 نيذلا برغلا رضحتو « انفردتأ لب + ةنيدملاو ةكم ترضحتف ٠ نرعلا ىلإ فلا

 ىف عفدني مهم ريثك ذخأو « ةديدخللا تائيبلا ىف اورقتساو حوتفلا ىف اوجرخ
 ”نيناوق نم ًاررحتم «< عاتمتسالا اذه ىف رفن غلابو « ةايحلاب عاتمتسالا

 تائيبلا ىف ةصاخو « ةدحو ةوق كلذ دادزا رصعلا ىف انمدقت املكو . نيدلا

 ةثيب دصقأو « رومخ نم اهبف ام ىلع اورهظو ٠ برعلا اهيلإ لحر ىتلا ةديعبلا

 فيك انب ارم دقو « ريمازملاو لوبطلابو رمحلاب رخزت تناك ثيح « ناسارخ
 هدنج نأ رمحلا ىشفت دجو نيح ٌرْطضا  ملسم نب ةبيتق وه .- اهيلع ًايلاو نأ
 . لتقلاب اهءاستحا ىلع بقاعي نأ

 ا"! ةنيدملاو !١ ةكم ىف اهدجن نحنف «تانئيبلا لك ىف :رشتنتت ناك اهنأ قحلاو
 ةئيبلا هذه ىف اهسوثك نم اوله نيذلا ءارعشلا نمو. ءانغلا رود رشتنت تناك ثيح

 هادري نأ ةنيدملا ىلاو مكحلا نب ناورم لواح اثبعو :""7ةاطرأ نب ةيواعم دهعل
 : لوقي اهيفو « اع

 نانسي ْناَنْسَو ليات امك انب . يمت .ىتح اهّبَرْشَتل انإ
 «تاسح نب نمحرلا دبع ىجابي ناك ىذلا '*' مكحلا نب نمحرلا دبع مهو

 : لوقي اهيفو

 . اهدعب امو ؟4؟/؟ ( بتكلا ه٠ ص ةكم ىف ىُنانغلا رعشلا انباتكر ظنا ) ١(

 (بتكلا راد ) ىناغأ هتمجرت ىف رظنا ( 4 ) . اهدعب امو
 نايبلا» ه6 ص دريملا مجارو ؟هور/8١  ةنيدملا ىف ىئانغلا رعشلا انباتك رظنا (؟)

 . 748/6 نييبتلاو . اهدعب امو ؛4 ص ٠
 راد عبط ) قاغألا ةاطرأ نبا ىف عجار («)



 م1

 نالدتعيو اًنايحأ ناليمُي  اهناروتْعَي نيح اهيَبراش ىرت

 ديلولا حدام 2١7 ةداّنيم نبا رصعلا رخاوأل ةئيبلا هذه ىف اهنوستحي اوناك نمو

 : لوقي اهيفو « نيتلودلا برضحم نم وهو « هعدنو كلملا دبع نب ديزي نبا

 0 كلو 0 ع مدك ةيفاك دوقولا مرح 3

 ("هجاتنو هممت ناندلا .ىلع' ِهِلْمَح َلئاوأ هل ٌموركلا َنمض

 : لئاقلا وهو 6 ان را ناكو « 4 ةماره نبا هلثمو

 ٌنارْكَس اي نايبصلا حايصو قوم لبق ةركس هللا :لأسأ

 ريغ ىف رمحلا ىلع نولبقي نيريثك اندجو قارعلا ىلإ زاجحلا انكرت اذإو
 مل اثعاب بوطخلا نم مهلمح امو كانه نئفلا تناك امنأكو « ءافختسا الو ءايح

 هترقاعم نلعي مهنم رفن ىضم مث نمو « مهءانع هب اوسني ىبح «.نوجنلا ىلع

 « ىميقلا ىحايرلا ليثو نب '* ' مدحت ةلكاش ىلع « اهلع فرصني نل هنأو « اه
 بلاغل هترقاعم كلذ .ىلع ةلالدلا ربكأو « ةيلهاحلا اياقب نم ليلق ريغ هيف ناكو

 « هموقل هلبإ رحن ىف هسفاني اهيف ىضم ىتلاو « انب ترم ىلا قدزرفلا ىلأ
 نم رثكتو هعجارت ءار'دسح هتأرما تلعج ةرثك بارشلا نم رثكي ناك هنأ رهظبو
 : لاقف « هتعجارم

 ُدجَأ ىذلا اهيف ىلْذَبو َرَمك 2 لا قرقاعملب تاطخأ :تلقف و . 00 0 . و :

 (بتكلا راد) ىناغأ هتمجرت ىفمجار (4) ١ (بتكلا راد) ىناغأ هتمجرت ىف رظنا )١(
 ةنازحلاو 75/9 ءارعشلاو رعشلاو 5 / ةنازحلاو 7407/57 ءارعشلاو رعشلو 5

 . #7188 ص حشوملاوب 06/0 .؟ 47/5 نييبتلاو نايبلاو

 44 صص مالس نبا هتمحرت ىرظنا (ه) من: دوقولا مرح.ميدقلا بارشلا : قتعملا (؟)
 رعشلاو ١١/١ ةنازحلاو ١14 /# ةباحإلاو 2 قرع وهو جدو عمج : جادوألا . رانلاب خبطي
 . 575/5 ءارعشلاو . قنعلا ىف
 ١ هلمح ةدم مام دصقي : همام (؟)



 هب يتتعمس ىذلا حخانشلا وه

 لا ٍلْفْخَأ ل رومخلا الل كحبو
 ال وهّللار ٌةايحلاو ايلا ىه

 مو

 لرَبَل الو ىدلخُم هب ال

 ٠
 ع

 دلو الو وز 0 تلا

تنبا نم هسفن فقول اذه ىّبم دنا قدارسنا فقيو
 فكي نل هنأ نلعيف . ه

 نب دايز دهع ى اناقليو .' ١هنع ريصلا عيطتسي اال ءادغ هل تزاع ذإ : اهع

لك ءهحا دو هئاصلخو هلامع دحأ رددب نب (©) ا
 هلو « ًاديدش ًافلك“ اهب ًاف

 « اهلع فكي نن هنأب اهيف رهاجي هتمجرت ىف جرفلا وبأ اهاور ةريثكت راعشأ ابف

000 

 اهقوذي ون نم حارلا ىلع بيعي

 اهمساك حارلاو حارلا مذن الع
 ىديزي اهيف مولا نإ ىدْلَف

 هوم

 ٍربَقلا ف بيغي ىتح ام نجل
 رهدلا رخآ هه نم ىتفلا حب

 ىِرْغَت دق ةماللا نإ ام 8

 ىلا جاجحلا روص ءامسأ نب كلام اهبلع نامدإلا ىف هبهذم بهذي ناكو

 لعلو .'*”هتمجرت قف جرفلا وبأ اهقاس راعشأ اهيف هلو « ناهبصأ ىلع هيلاوو

 رشُئيقألا روشا اك اهب رهتشي مل ًيقارع
 : لوقي اهيفو

. 00 2. ٠ 

 .ربسشت نم تعمج امو ىدالت ىنفأ

 : لوقيو
 4 0 هلام م 3 2

 ةدرو ساكلا قو تضف اذإت يمك

 ليلق ال ) ىأ ل لثم : ديل د هيل الر يمال 5

 . ريثك الو
 . ربقلا بئاج قف تيملل قش : دحللا 20

 . "100 /؟ ءارعشلاو رعشلا (؟)

 ( ىماسلا عيط ) ىناغألا ىف هتمج رت رظنا 20

 اهدعب امو م0٠ ١/ ىضثرملا ىلامأو معو

 نييبتلاو نايبلاو دريملل لماكلا سراهف مجارو .

 . ىربطلاو

 ( ىساس ) ىناغألا ىف هتمج 2 رظنا 2(

 ءارعشلا مجعس ؛مه/؟ ةنازحلابو ؛ء/ملد

 »١( ًانجام يا ايفوك ناكو ىدسأللا «

 هم يرابألا ةاوفَأ زيقاوقلا عرق

 بيبد نيبراشلا ماظع ى اهل
 ءارعشلاو رعشلاو 8٠ بع جشوملاو 511 نجح

 ؟بفنار/ا

 ( بتكلا راد)فاغأ رشيقألاةمجرتىرظنا (1)
 مجعمو ه١41/ 5 ءارعشلاو رعشلاو ءهر/رو

 حشوملاو 5794/5 ةنازخلاو 507+ ص ءارعشلا

 .؟؟١ ص

 راقعلا : بشنتلا .مسدنلا لاملا : دالتلا 2«

 ىلا رمحلا ىفاوأو سوثكلا : زيقاوقلا . عايضلاو

 3 . اهيف برشت



 قل

 امنأكو « اهيف نوطروتي نيريثك اندجو ناتسجسو ناسارخ ىلإ انيضم اذإو
 «نيدلا نيناوق نم ررحتلاو نوما ىف ناعمإلا نإ مافاد قرشلا ىف مهلغلغت ناك
 و د رب 6 مهلهاوك نع اهب امعزي نأ نوديري اوناك مهلعل وأ
 اوناك ةفوكلا لهأ نم رفن ةثالث نأ ىرذالبلا ىوردي و٠ بو رجلا ءانعو ةبرغلا مالآ
 هنفدف : مدحأ تاف « نومدانتي اوناكو « مليدلا ىلإ ههجو ىذلا جاجحلا شيج ىف
 « ربقلا ىلع اهاقارأ سأكلا هتغلب اذإف . هربق دنع نابرشي ايضمو « هايحاص
 نأ ىلإ ىكبيو برشي امهربق دنع لظو «٠ هبحاص هنفدف ىناثلا تامو . ايكبو
 اورهْشا نيذلا ءارعشلا نمو .')ءامدنلا روبقب فرعت كانه مهروبقو . امه قحل
 ف وزغلل جرخدقناكو ءكيرسش نب نب 29 لدْرَممّْشلا كانه اهبف مظننلاو اهترقاعمب
 ناك هنأكو « ”اراح ءاثر مهاثرو ًاعيمج اوتاف . هتوخإ نم ةثالث عم رايدلا كلت
 ءارعش ىف هل انضرع نأ قبس ىذلا ىركشيلا ةداجوبأ مهنمو . هنزح اهيف قرغي
 : 9 لاقف ءاهنع بات مث انامدإ اهنم'دي ناكو ٠ ثعشألا نبا ةروث

 رهشملا ىوَعلا رمأ ىلإ تضكر  امدعب مهلا قو ىوقتلا قضكر أس

 ناسارخ ىف نووملا ةجوم دتشت ىبح رصعلا اذه رخاوأ ىلإ لصن ال نحنو
 ىلع ناجلا نم ةريبك ةعامج أشنت ثيح « ةفوكلا ةصاخو , ًاعيمج قارعلاو
 نمم ًاعيمج مو .دايز نب ىحيو درجسع دامحو ةيوارلا دامحو عيطم اهسأر
 رصعلاب ةلص رثكأ ةيحانلا هذه نم مثل «ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا ىف اوشاع
 ملأ ىلع . مهنع ثيدحلا ردنؤن نأ انيأر كلذلو ٠ ىومألا رصعلاب مهنم ىسابعلا

 اكلات رصعلا رخاوأ ىف ةفوكلا ىف نوبل ىلع سانلا كلاب“ ىلإ ةوق ىف اننوتفلي
 ىلخلا لالحنالا اذهل أيه ام لعلو . نيدو فرعو قلخ لك نم هيف اوررحت
 نيرخأتملا ةيمأ ىنب ءافاخ ضعب نأ رصعلا اذه ىف دارفألا ضعب دنع لقألا ىلع
 ديلولا هنباو « كلملا دبع نب ديزي كلذ ىف مهمدقتي . وهللا ىلع نولبقي اولعج
 وبأو وهو تايرمحلا ظن ىلع ًيكأ اك «ًابابك] نوجماو رمحلا ىلع بكأ ىذلا
 . ةنجاملا ةايحلا هذه اوشاع نم مه ناتسجس رعاش ىدنهلا

 )١( ص نادلبلا حوتف 1 . 70٠١/١ ؟ ءارعشلاو رعشلاو اهدمب امو / 826-

 ( 80/1١؟.
 بتكلا راد ) ىفاغأ 0 ( بتكلا راد ) فاغأ ى هتمجرت رظنا (؟)



 ممأ

 ديزي نب نب ١7( ديلولا

 ميعنلا ىلع هنيع تحتفتف « ةرجهلا 88 ةنسىف كاملا دبع نب ديزي هيبأل دلو

 ى ىبح « ءانغلاو رمحلاب ًافلك هوبأ ناك ذإ « نومغلاو وهللا ىلع لب ء فرتلاو
 سقلا ةم الس ىرتشاو « امهتاينغمو ةنيدملاو ةكم ٌىغم مدقتسي ناك ذإ « هتفالخ

 دقو . فّصحقلاو برطلاو ءانغلا ىلإو امهيلإ ةاودلا نوئش نع فرصناو « ةبابتحو
 « ًاديدش ًافارسإ وهللاو نوولا ف فرسي ذخأ دقل لب « هلاثم ىلع ديلولا هنبا أشن

 هنع دهعلا ةيالو فرصي نأ هابأ فلخ ىذلا كلملا دبع نب ماشه ركف ىح
 ىلع ديلولا ىوتساو . هتركف ققحي نأ لبق ١١ ةنس ىئفوت هنكاو « هقلخ داسفل
 ريكا ًاريبك ًافصقم ندرألا قرش ةيدابب هرصق ل وه اذإف « ةفالخلا شرع

 بعي ذخأو ءهمدقتسي خ“ نود ةنيدملاو ةكم ىف ًاينغم كرتي مذإ « ءانغلاو فرتعلاو

 نب ديزي همع نب ةقيو « هل نوركنتي هلهأ لعج « انبع نوبل سوئك نم
 ناك امو ىرسقلا دلاحل ًارأث ةيناهلا هرزاكت ١75 ةنس ةرخآلا ىدامج ىف ديلولا

 هلتقو هل هبيذعت نم

 ًانجام ناك هنأ هيف كش ال ام» « هنوجم ةيحض بهذي وحنلا اذه ىلعو

 « هتفالخ دعب ىح « صدنسقلاو ديصلاو وهلل شيعيو « ءانغلاو رمحلا ىلع فكعي

 شرع هئالتعا لبق هسفنتي ناك ىذلا .« نجاملا وحلا سفن ق لظ دقف

 ةفالدلا رقتسم قشمد ىلع ندرألا قرش ةيدابب هرصق رثآ مث نمو : ةفالحلا
 نم ال برطلاو وهللا تالآو تاينغملاو نينغملا هيلإ بلحب ىضمو « ةيومألا

 هنأ عضوملا اذه ريغ ىف انفلسأ دف « ناسارخ نم ًاضيأ لب ٠ طقف زاجحلا

 نيذاربلاو ليح لا نم ةيناسارحلا هتيالو ىف امب هيلإ ثعبي نأ رايس نب رصن فلك

 « ءابظلاو عابسلا ليئامتو ةضفلاو بهذلا قيرابأ نمو « ديصلا تالآو ةهرافلا
 ءايشأ كلذ نم رصن هل عمجف « تاجاّتصلاو تافيصولاو ريبانطلاو طباربلا نمو

 هناويد رشف دقو١ 14/١ ءاعبرألا ثيدحو ١ ١8 (بتكلاراد )فاغأ ديلولاةمجرت فرظنا )١(
 قش قا " ىملعلا عمجملا تاعوبطم ىف ١١5 و١١ هىنس ىق ىربطلاو اهدعب امو 0/١

 ص ىومألا رعشلا ف ديدجتلاو روطتلا انباتكو



 ا

 : ءايقنألاو ءارعشلا نيب ردنتلا عضوم تناك ؛ ةريثك

 مهارن ذإ « هنو نع هب اوثدحت ام لك ىف ةاورلا عم ىضع ال نأ ىغبنيو
 تقولا ىفو ."'”ةقيزمت هقزمي لب ميركلا نآرقلاب رخسب ٠ ًاقيدنز اًنيونام هنولعجي
 .""”ناهعع مويك موي : لوقيو نآرقلا أرقي وهو لتنق هنأ تاياورلا .رضعب ركذت هسفن
 مث + نووغلاب هفصو ىف غلاب نم لوأ اوناك نييومألا نم همع ءانبأ نأ قحلا ىو
 اوقلزنا مهنأو . ةيمأ ىب : ءاقلخ ىلع مينشتلا ىف هولغتساف مهدعب نويسابعلا ءاج

 لب « قسفلا نايتإو رمحلا 1 نمو لا رحاش كابتن لفسألا كردلا ىلإ

 ىلا تاغلابملا هذه انديحنت عم نحنو . نيدلا دونح نم جورخلاو ةلمج رفكلا

 ديصلاو وهللا ىلع هفوكعو هنوجع ديلولا ظفتحن ًاريبك ًارود ةسايسلا .اهيف تبعل

 . ًافرسم اجه ءانغلاب هجهلو رمخلل هنامدإو صنقلاو

 لزغلا ىف راعشأ هلو . رمحلا ىف هرعش قفنأف « ًاعدبم ًارعاش ديلولا ناكو

 لك فقث هنأ رهظيو :ةعورلاو عادبإلا ىف ىللا راعشأ نود اهكلو « بحلاو
 هيلمني ىضم 2 داع ديز نب "” ىد ء دنع ةصاخو ءاميردق اهيف مظُنن ام

 لخأب نأ تايرمحلا نفل حاتأ ام هتاكلمو ةرعاسبو هبهاوم :م هيلإ فيصيو

 ةديصق ايانث ىف عضوت هدنع رمحلا راعشأ دعت ملذإ ٠ روهظلا ىلإ هقيرط
 متظلنت تحبصأ لب « ىشعألا دنعو ىد» دنع نأشلا ناك اك اهتمدقم ىف وأ

 لذحلاب قفختو ةايهلاب ضبنت . ةيونعملاو ةيعوضوملا امتذحو اه . تاعوطقم ىف

 ىف اهمظني وهو . رمخلل قشاع اهمظان ذأ وه . ىعيبط ببسل « رورسلاو
 : ةيرمحلا هده هل أرقاو . ًاريجفت حرفلا عيباني هل رجفت امنأتو « هقشع ةرمغ

 بِلا هبا رْهَذلا ىلع ْرعْنا» 2 بّرطلاب مومهلا جن غدا
 بقتُْم َراثآ هنم ُفْقَت ال هتراضغ ىف شدلا لبقتساو

 ٍبّقحلا ىلع ولعت ٌزوجع َىِهَف اهمُداقت اهناز ةرهق نم

 )١( ؟هرال ىناغألا رظنا (ع) . الا 10 ءاهدعباميو؛ - /0فاغألامجار .
 (١0( ه ىريطلا رظنأ ١مههةه.



 م

 بسلا ةمركلا ٍقاتفلا نم  اَيْذَج موي بْرشلا لإ ىهشأ

 وبقترم نْيَع ىف ءايض وكذت سبق اهجاجُر ىف ابنك

 بولق ىلع ًامالسو ًادرب طببي ىواهم سبق ىه لب ءاهميعنو ةايحلا ةحرف ىهف

 . ةرسملاو حرفلا ةوشن ىلإ اهدريو « مومهو نازحأ نم اهيف ام ليزيف + نينوزحمل

 : ةيرمحلا هذه ًاضيأ أرقاو

 ناهبصأ ..؛تارش قم“ .قانفيقتلاب ىناللع
- 

0 

 ناورْيَقلا ربارش وأ ىرثك خيشلا بارش نم

 قاقس ْنَم ئّفكب وأ اكسْنِل نيأكلا ىف نإ

 ناندلا ق:نيش نحن . ةاهنك هيوم فق وأ
 ندع“ مو. .نانجرت .-نولع

 م

 كر - ع و را + 3

 : 2 * «ر 0 # م

 قاسلو ىلجر نيب تب ساكلا اًيمُحو

 ىوقأ اهلعل لب ٠ رمحلاب ةقيمعلا ةحرفلا 'قاطن ىف ًاضيأ ىرجت ىهو

 ىلفلتي وهو «هعيبر لب دوجولا رطع هيأر ىف ىهف ءاهب هتحرف نع ًاريبعت اهنقباس نم

 نييسابعلا دئار دعي قحب وهو . همدقلإ هعْرتف نم هدسج ىف ىرست ىلا اهّوشنب
 ًايدق داقنلا كلذ ظحالو « رعشلا نونف نم نفلا اذه ى ساون ىنأ لاثمأ نم

 اهذخأ دق « ةريثك راعشأ اهفصو رمخلا ركذ ى ديلوللو » : جرفلا وبأ لاقف

 هنإف . ةصاخخ ساون وبأو « اهيناعم اوخلسو « مهراعشأ ىف اهولخدأف ءارعشلا

 . « هرعش  اهلعجو اهلك هيناعم خلتس

 ميمحلا لعافتلا ًاضيأ هدنع تمتتسا اهنإف « بسحف علدنملا بهللاك اهلعجي

 « ًانسحم ًافزاع ناك ذإ تاعاقيإلاو ىناعملا نيب لب « ظافلألاو ىناعملا نيب

 تاوصأ هلو « فوفدلاو لوبطلا ىلع عيقوتلاو ناديعلا راتوأ ىلع بعللا نسحي
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 ىنعملا ةفاراط هدنع ةيرمخلا عمتجا م مث“ نمو . 2 هراعشأ ضعب ىف ةروثأه
 جرهللا لثه نم ةدوزجخلاو ةفيفحلا نازوألا رثؤي ىضم دقو « مغنلا ةوالحو
 نم لوأ ناكف ء ثلا نزو فاشتكا ىلإ ىيسوملا هقوذ هاده دقل لب ؛ ع لسمزلاو
 موي ىق ابب بطخ هنإ لاقي ىلا ةيرعشلا ةبطخلا تحص اذإو , ؟"!هيف 0

 ىلا تاجودزملا ةروصل دعأ نم لوأ ناك - ةليوط 2'' ةظعوم ىهو -

 ابعلا رصعلا ىف ىميلعتلا رعشلا باحصأ نيب تعاش

 ١ ىدنملا وبأ

 ليقو . ىميقلا ىحايرلا ىعبر نب ثبش نب سودقلا دبع نب بلاغ وه
 ةفالخن ى تامو سابعلا ىبب ةلود كردأ : نمؤملا دبع لب ليقو هللا دبع هعسا

 رهششاو « ناتسجس هردع رخاوأ ىف نطوتساو ناسارخ ىلإ لحر ناكو . روصنملا
 ناك هنإ لاقيو . بارشلا .هترقاعمو قالخألا داسفو قسفلاب هتايح علاطم ذنم
 « نييومألل اهيلاو رايس نب رصن هب رف « قيرطلا ةعراق ىلع برشي ناسارخب
 تنأ تيلو امل امسص ول : لاق ؟ كسسفن نوصت الأ ىدنهلا ابأ اي كلحيو : هل لاقف
 , نايز ىوك» : ةيسرافلاب هل لاقي عضوعب لزن ناتسجس ىلإلقتنا الو . ناسارخ
 شحاوفلا فترتسقلتو رمحلا هيف عابت تناك .نارسحلا ةكس ةيبرعلاب هريسفتو

 ةيحانلا هذه نم وهو « رمخلل هعيمج هرعش بهو دقو « ًاعراب ًارعاش ناكو

 لكب ةيرمحلا لثمت ىلإ ىبرعلا رعشلا هعم عفد ذإ « ديزي نب ديلولل ًاممتم دعي
 ىلصوملا قححسإ ىرنل ىتح « دقان ريغ كلذب هل دهشو « ةيقيسوملاو ةيونعملا اهءايش
 نبا لوقيو « !هيف هراعشأ نم ةدمتس» رمحلا ىف هتقبطو ساون ىلأ ىناعم نإ 0
 ىلع اوردتقا امتإ مهقبطو نافه ىلأو عيلجلاو ساون ىلأ لثم ةعامج ناك ٠ : زتعملا
 ىف هلو . « هيناعم نم اوطبنتسا ابو ىدنملا ىنأ رعش نم اوُأر اب رحلا فصو
 هنإ لاقي ذإ . ةبلاو عم ساون ىلأ ةسدق هبشت ةصق هنم هتقافإ مدعو ه هركس ةموادم

 ؟الابر/ 51( ىساسإ )فاغأ هتمحرتق رلذنا ( ؛ ) 2.44 2 ؟؟ر//ال راكالاك قاغألا )١(
 نبال ءارعشلا تاقبطو < / ٠ ءارعشلاو رعشلاو ىرعلا رعشلا ىف هبعاذمو نفلا انياتكر ظنا .( ؟ 2
 ل0155 نشا ( فراعملا راد عبط ) علا . هك ص (:فراعملا راد عبط )

 5 هانا ىاغألا 20



 دال

 اومانو اوبرشف « هريخ اوفرعف « هنع اولأسف ةعامج لخدو « مانو رامخ دنع برش

 « برشف ءرمحلا نم نوعرصم مهنأ فرعف « مهلع لأسف « مهآرف « هبتناو

 « مايأ ةرشع كلذك ًاعيمج اوماقأو « هعينص اوعنصف اوهبتناو ماو: ركس يع

 شيعي هنإ . هرعش ضعب ىف مهعم هتصق ىورو « نومانيو نوبرشي مث نوقيفي

 : هلوق لثم اهقاقزو اهقيرابأو اهنان دو اهتاقس فصي « :رمفلاب شيعيو رمخلال
 نا "ل ع - 2# ع

 اهروهظ تنحت رماح ىب خويش ابهناك قاقز نم فالس يع

 : هلوقو
 ى هر . ع 2# 0 هو 1

 بكرلا هنم تعطُق ايشبح اهتلخخ برشا تبص اذإو
 مهعرصت7 نم فصي امك ءاهب رش ءانثأ ف نهعمسي ىثاللا نايقلا فصي هارنو

 هترسمو هتحرف لب « هتينأمط اهيف دجوو « هسفن الل صلخأ دقف « ةعارب هيف ًافصو

 : لوقي « ايم الو ايح هليازت الف « هربق ىف هردص ىلإ اهمضي نأ ىنمتيل ىح
 هم موس هَ 7 0 + 8 .٠

 هرصعم ىربقو مّركلا فرو ىبفك  اموي تم نإ  اولعجا
 هك. - 3 0 هاى

 هرَبْقَملا لوح حادقألا اولعجاو 2ىعم 0 اونفداو ىونفداو

 ةريخألا سافنألا ىلإ نارسحلا ةكس ىف ىدنهلا وبأ ىبذم وحنلا اذه ىلعو

 را نو رتخلا حقول ناب رع دان ا نايؤج

 ةعببطلا ءارعش

 ةيسفن ىف ريثأتلا غلاب ًامهلم تناك ًامتاد ةعيبطلا نإ انلق اذإ غلابن ال انلعل

 0 مهراعشأ ىف اهنع نور دصسي ةيلهادبا ىف هفالسأ ىبغم ذقو : ىبرعلا رعاشلا
 مهف : مهراعشأ ف اهومسري نأ نود اكرحيفألب امممص ى ةريغصالو ةريبك اوكر ب

 : دسجو اهبصخو املويسو اهمسيسغو اهناردتغو اهلامرو اهنابستتكب اهتاولف نوروصي

 ضعبب لزني دق امو اهرجاوهو اهفحاوزو اهريطو اهناورحو اهراجشأو اهتاتابنو

 . ضرار دربلا نمالهنارطأو اناشيد



 ل

 ؛ مهءارحص نومهلتسي - مهئابآ ةّثسم ىلع - ىومألا رصعلا ءارعش ىضمو
 ًابلاغ رعاشلا حتتفي ذإ « ةأرملا بحو ةعيبطلا بح نيب مهتلكاش ىلع نيجوازم
 « هبحاوص ضعب عم هبابش اهب ىضق ىلا رايدلا لالطأ فصوب هتالوطم
 هتلحر نع ثدحتي نأ ثبلي الو . هبح تايركذ نع ثيدحلا ىف لسرعسيو
 ال امل اهفصو ىف بهْسُني .ىبلا هتقان ىلع زوافم نم اهف عطق امو « ءارحصلا ىف
 ىف وهو « ًاسراف ناك نإ هسرف فصو ىف ببسي اك « هسفن ىف لامج نم
 نم هنهذ ىف ًارثأ فلخيو هئارعص ىف هنيع هيلع عقت ام لك نع انث دحي كلذ ايانث
 . ءامسلا ف بكاوكو موجنو ضرألا ىف ناويحو ريط

 : ةرضحتم تائيب ىف شاع رصعلا اذهل ءارعشلا روهمج نأ نم مغرلا ىلعو
 لوألا مهمهلم تلظ دقل لب . مهسوفن ىف اهعيباني ّفجت مل ءارحصلا نإف
 لطخألاو قدزرفلا لاثمأ نم مهيزاربم دنع دجن ام وحن ىلع « مهراعشأ ف

 ءارحصلا ةعيبط نيب اهيف نزاوي قدزرفلل تايبأ كلذ روصي ام ريخ نمو « ريرجو
 ولع ىنوألا ةعيبطلا اهيف ىلع ةنزاوم ٠ نفس نم هيف ىرحي امو ليجد رايسهتو
 : )١( لوقي , ًارييك

 "ضف ٍلْيَجُد نم انيلإ بحأ امهيف ترس ول هاوارْخَصو جْذَف
 ""””ٌلَحَرَت نيح اهل باكر تنك امو ابهموكر قودوع دق ةلحارو
 (19بمْحتو اًدوعُق اهيف ْنَم لمحو 2ثتحتتنا اذإ لاجرلا ىديأ اهمئاوق

 ككْدَكَو حيرتسي ال ٌوُجْرُج اهل اهّقّت ىذاوألا اهتّقلت ام اذإ
 77 لٌوُرَمَش ملط وأ ماعت صولق امك عارشلا اهيف اوعفر اذإ

 ةديددحلا تائيبلا ةعيبط ىلع ةيودبلا ةيوارحصلا ةعيبطلا رثؤي هنأ حضاوو
 كلذب ربعي وهو . ةعتمم ةيرهن تالحر ىف سانلا لمحت نفسو رابمأ نم اهيف امو

 . نطب : زجوؤحلا . جاومألا : ىذاوألا (ه) .57ص(ىواصلاةعبط)قدز رفلاناويد ( ) ١
 . ردصلا : لكلكلا ب مامأ نم ةنيفسلا ةرصبلا نيب ميم ةيدوأ نم داو : جاف («0

 : ميلظلا «مئاوقلا ةليوط : ماعنلا صرلق 020( . ةلجد راهنأ نم : ليجدو . ةبرض ىمحو

 . قلما مات ليوطلا :لدرمشلا « ماعنلا ركذ .ليحرلا أيت : لحرت (؟)
 . نيحالملا ىديأب فيذاحملا : انه مئاوقلا (4 )



 مما

 اهرظانمو ءارحصلاب هلثم اونتف نيذلا ءارعشلا نم هلوح "نم روعشو هروعش نع
 هريغو جاجتعلا هرصاعي ناكو . ليلق امع هل ضرعنسو «ةّنمرلا ىذ لاثمأ ةيعيبطلا
 : ١7 لوقي ىذلا ةباؤكر لاثمأ . زاّجرلا نم

 هد - 6 ًّ 8 .٠

 '"ابكٌرَت ىتح لييفلا ءرّد كيفكي ابقْرَألا َىِركلاو قادرلا نإ
 لبق عفدلا ىلإ جاتحي ىذلا ليفلا بوكر ىلع لبإلا بوكر لضفي وهف

 . هئالتعا

 ىف ةديدحلا تائيبلا ةعيبطل حمي ملىومألا رعاشلا نأ كلذ ىبعم سيلو

 « هتاكلم ىلع ىلوتست تناك ىبلا ىه ةيوارحصلا ةعيبطلا نأ هانعم امنإ « هرعش

 هاري ام روصيف « هساوح ىلإ ةديدحلا ميلاقألا ةعيبط ذفنت تناك دف كلذ دعب امأ

 قشمد ىلإ هتالحر ضعب ىف هسفن قدزرفلا روص دقو . جولثو لابج نم اهب

 : ©" لوقي ٠ جلثلا ريثن نم ءءاتش هقي رط ىف هبح ىلعو هيلع لزني ناك ام

 ن7 04 25 .٠

 ("”ريساحم اهيجزن فحاوز ىلع انلْخْرَأو ء ىَقَلِي انمئامع ىلع

 ةيوارحصلا رظانملا فصو ىف ديعيو ئدبي لازي اللهتلكاش ىلع ريرج ناكو
 نمكلملادبعنب ماشهاهّقش تارئيتهُت اهيف روص ةعطق هناويدف اناقلت كلذ عمو

 نوتيزو عدز نم اهفافض ىلع تبن امو ع ء ىبحلا 0 ةصاخو « تارفلا ربم

 2 طعملا اذه ىلع درتطت ىهو ٠ تارغلا لك نمو ليخنو بانعأو

 ه ري

 (4)روشنم نطقل |" فيدنك بصاحب

 ع 2

 رئاكرابم تارفلا نم تققش

 م ا ى+ هوو ساه

 اسرخ نكو لابجلا ترخسو

 )١( تاويحلا با/ر٠؟ى.

 ىذلا : ىركلا . ىداحلا : ىادرلا 6

 .ةبقرلا ظيلغ : بقرألاو .اهرجؤي و هتباد ىركي
 . هفكو هعفد : ليفلا ءرد

 .؟51؟ ص ناويدلا (؟ )

 و يي 4

 ديرت امك نغلب دق ىراوج

 ٌديدحلا اهبكانم ىف مّطقي

 : بصاخلا . ةيلامش حير :ماشلا لاش (؛ )
 . جلثلا وأ بارتلا قاقد نم حيرلا هلمحت ام
 . دربلاو جاثلا ريثن : فيدنلا
 .ةليلك :ريساحم « اهعفدنو اهقوسن : اهجرزن (ه )

 .١٠١ص (ىواصلا ةعبط) ريرجناويد (5)



 مما

 اركش تلقف ءىنهلا نم تغلب

 تلامو ِلَلَغ ف نوتيزلا ام

 اينُد نانج ءىنهلا ف تمتف

 اهوأر
2 3 30 

 نأ لمانألا نوضعَي

 "ةوُولّصلا لبجلا لهس « كانه ماو 8 ٍَس ع
 ("دوس نهف موركلا ديقانع

 دولخلا يه نودساحلا لاقف

 '؟'ديِصَحلا اًئيتاسب
 (40ديِضَن مط انك نيكي

 اهرزاؤي

 نم ضرتعي ام ميطحتو لابحلا ف تاريهنلل قرطلا قش نع انثدحي ريرجو
 نم اهب فضح امو ةئيبلا كلت ىف ةيعيبطلا رظانملا نع انثدحي اك « روخصلا
 . ةفلتخم عورزو ةهكاف ريغو ةهكاف راجشأ

 رظانم نع هينيع ضمك مل هل ءارحصلا رظانم قارغتسا عم ىومألا رعاشلاف ..
 نم مهنم ةصاخو « نيح ىلإ ”نيح نم اهلجسي ناك دقف « ةديدحلا تائيبلا
 نأ انثيدح- ىف كلذل ضرعنسو « هدوهفو هروقصو هبالكو ديصلاب نوجهلي تاك
 ةبقر لوق ةلكاش ىلع « ليفلا فصول مه٠ ةفئاط تضرعت دقو ءزاّمجرلا
 : ("2هفصي

 (27*مقفلا ٌريغص يِحّللا ُفرشم ٌنْيَباَتلا ليوط نصحلاك ٌدَرِجُأ

 ْ'ريَيْوَتلا لضفك نانْذأ هيلع

 ةكرحتملا ةديدحلا ةعيبطلاف . '"'دزألا لوم نوره لاحما اذه ىف رهشاو
 ةيوارحصلا مهي ب نأ قحلا نم نكلو 2 زجرلاو رعشلا نم ًاريثكم هممشلأ ةتماصلاو

 ' رصعلا اذه ف لوألا مهمهلم تناك

 اعلا ل 0 . ىبايلا « لصاا (1)
 . الو /ا/ ناويحلا (ه)( ىلع رجشلا تحت ىراخلا ءاملأ : للغلا 0

 . نايحللا : ناقفلا 030 2 بانعألا : موركلا . ضرألا هجو

 : ديصخلا (7)

 . حمقلاك
 . اهدمب امو ١١4/0 ناويحلا (7)  اهرامت دصحت ىلا عورزلا
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 ٠١( ِةّنمَّرلا وذ

 هلوقل ةمرلا ىذب بقل : ةانم دبع نيىدع ىب نم ةبقع نب ناليغ وه

 ةعطقلا : ةمرلاو « ديلقتلا ا قاب ثعشأو» : دتولا فصي هرعش ضعب ق

 فلوس : ليقو . اهب دلقتي دتولانأل ديلقتلا ىلإ تفيضأو «لبحلا نم ةيلابلا

 هلا بتكف « ,هتليبق رقم همأ هب ت تتأف عزفتي - مالغ وهو - ناك هنأل ةمرلا

 .: نزلا اذ يمس لج نم ةسرب هراسي ىلع همأ اهتقلعو ء ظيلغ دلج ىف ةذاعتم

 اهنم بلطو اهئابخب لأ نيح كلذب هتبّسقل ىلا ىهابح هبلق تفغش ىلا ةيم نإ ليقو

 : هلت لاق «هفرعتال تناكو ءءاملاب هتتأ املف «ةمر هفتك ىلعن اكو :ءام هيقست نأ

 مأل « ةماهلا ةيداب نم برقلاب ءانهدلا ءارحصب دلو دقو .. ةمرلا اذ اي برشا

 قوأو دوعسم مه : ءارعش مهلك ةوخإ ةثالث هلذاكو . ةيبظ ىمست دسأ ىنب نم

 . سافرج هعساف ثلاثلا هوخأ امأ « همع نبا ىفوأ نأ تاياورلاضعب ىو « ماشهو

 رابخأ انيديأ نيب سيلو « ةباتكلا نّنقلتو . ةرجهلل 0 ماع ىلاوح دلو دقو

 نب ةبيتعو هتليبق نيب بشن فالخ ىف رعشلا مظني هارنو « لوألا هتأشن نع ةريثك

 ىلاو هللا دبع نب رجاهملا حدمب ىضم مثنمو :هموقل تناك رُثب ببسب ثوثئردط

 هتليبقب ةلصتملا هرابخأ نمو . فالحل اذه ىف ةلداعلا هتموكح ىلع ًاينثم ةماهلا

 مهومركي ملف : : ةانم دبع نب سيقلا ئرما ةريشع ىلع اهنه رفن عم لزن هنأ ًاضيأ

 ء« ىثرملا ًاماشه ىمسملا مهرعاشب همادطصا ىف ًاببس كلذ ناكو « موجه. قلطناف

 000002 هب ه دمأ امم مغرلا ىلع ؛هتيرعاش فعضل هل تبثي نأ ماشه عطتسي ٍُط

 . راعشألا ضعب

 ذنم - امهيف لوزنلا ليطيو  ةرصبلاو ةفوكلا لزني ناك هنأ ىلع هرابخأ لدتو

 هحدم كلذ نم هلبقتسن ام لوأو « اممتالاجر ًاحدام ةرجهلل ىناثلا نرقلا علاطم

 )١( صءمالس نبا ةمرلا ىذ ىف رظنا 4568
 ءارعشلاو رعشلاو اهدعب امو  5.05/1١قاغأو

 ) (ىمام ٠١1/17 ناليغ ىف ناكلخ نباو

 ص فاه زرملل حشوملاو ٠ ةنازحلا»وب ١/ر٠ء

 ىعفايلل نانحلا ةأرمو ١/١857 قاغألا سراهفو

 ىلامأو دريملل لماكلاو ناويحلاو نييبتلاو نايبلاو
 رعشلا ىف ديدجتلاو روطتلا » انباتكو « ىضترملا

 هناويد ىتراكم رشن دقو ؟5ه ص « ىومألا

 0 1919 ةنم جدي ربك ىف



 مو

 قب نم ىلع هئاضقو ٠١1 ةئس ةبلاهملا ىلع هتاراصتنا ىف ىنزاملا زوحأ نيب لاله
 نب كلملا دبع حدم دقو . ًامربم ءاضق كلملا دبع نب ةملسم كراعم دعب مهنم
 نب رمع ٠١ ةنس ىف قارعلا ىلع ىّلوتو . ةرصبلا ىلع ةملسم بئان ناورم نب رشب
 ٠١6 ةئس ذنم ىرسقلا دلاخ هفلخ اذإ ىّبح « هحدمو هب لصتاف ىرازفلا ةريبه
 ديلولا نب نابأ هبئان مهسأر ىلعو ءماكحألاو ةطرشلا مهالو نمو هباون حدمب هانيأر
 لالب مهحدم نم مهأو . هتطرش بحاص دوراحلا نب رذنملا نب كلامو « ىلجسبلا
 مث 2٠١8 ةنس ةرصبلا ىف دلاحللا ةطرشلا نوئش ىلو ىذلا ىرعشألا ةدرسب ىلأ نبا
 اهيلي لظو « ثادحألاو ةالصلاو ءاضقلا : اهلك ةرصبلا رومأ ١١١ ةنس ذنم ىلو
 دهع ىف ةصاخو قشمد ىلإ لاونلابلط ىف هتالحر تدتمادقو . رعاشلا وت نأ ىلإ
 حدم ثيح ةكم ىلإ تدتما امك « ةديصق ريغ هيف هلف « كلملا دبع نب ماشه

 . هحدمو هدصق ديلولا نب نابأ سراف ىلو الو « ىووزْخْلا ماشه نب ميهاربإ اهيلاو
 بصعتي ناك ىذلا قوكلا لكلا شايع نب مكح هرعش ضعب ىف اجه دقو
 . ًافرسم ًابصعت نميلل

 وجهيو ىوقتلاب حدمب وهف « ةمرلا ىذ رعش ىف ةحضاو ةيمالسإلا رصانعلاو
 ةالصلا ىف ريصسقلاو مميتلا ةيوارحصلا هتالحر ىف ركذي ًائادو « لالضلاب
 ظاّتعولا سلاجم ىلإ فالتخالا ريثك ناك هنأ رهظيو ؛ ميكحلا ركذلا ىآ ةوالتو
 لّمج هللا ىلع لدملا ىف ةيردسقلا بهذم قنتعي هارل ىتح ءهرصع ىف نيملكتملاو
 ,(هشاقن ىف هيلع ولعيو كلذ ىف ةبؤر شقانيو « ةدارإلا ةيرح قو هلالج
 : لزغلا ىف هلوق هبهذم نع هيف ردص امو

 رمخلا لعفت ام بابلألاب نالوعف 2 اتناكف انوك "هللا لاق نانّيَعو
 « نيلوعف : تلق اله : لوقي « هدشني هوعمس نم ضعب هل ضرعت دقو

 ناسنإلا لمع نأو ل'دسعلا فالحب لوقلا نم كلذب زرحتي هنأ ىلإ تفتلي مل هنأكو
 هنأو اًءداح ءاكذ ءايكذ ناكنأ ىلع هورصاعم عمتجسيو . هتدارإب هحراوج لمو
 ملعلا زونك نم ًازنك ناك امك « ةقيقدلا اهرئاخذو ةنطفلا زونك نم ارتك ناك
 هتيوار ناك هنإ اولاق ىبح « ىعارلا رعشب فخُش دقو « ةغللاو ميدقلا رعشلاب

 )١( ىضترملا ىلامأ 1/١
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 ىضع دقو « ةيعيبطلا اهرظانم فصوو ءارحصلاب هتياتع همها ىذلا وه هلعلو

 . ةرجهلل 1117 ةنس اهناضحأ ىف نفد نأ ىلإ اهانغتي
 قدزرفلا لاثمأ هرصع لوحف نع ًاعيمج ءاجهلاو حيدملا ف فلختي ةمراا وذو

 لوألا هتمهلمو .ةيقب هيف ايقُسبي مل هبحنم اهب نرتقا امو ةعيبطلا نأكو « ريرجو

 تفغشف « هتالحر ضعب ىف اهآر دقف « مصاعنب سيق نب ةلطخن و يس -مناويدلا ىف

 ىمست ىرخأ ناويدلا ىو . ناكم لك يف اهبحو اهمساب ىنغتي لظو « "بح هبلق
 ةأرما اهنأ معز نم ةاورلا نم ناك نإو « ةيم نع اهب ىنكي ناك هلعلو « ءاقرخ

 غلاب نينحو عومدو تارفزو نينأ هلك فيفع بح ةمرلا ىذ بحو . ىرخأ

 : هلوق لثم نم

 هبطاخأو هدنع ىكبأ تلزامف ىتقان ةّيل عْبَر ىلع تفقو
 و 2 2 : ء

 ١١( هبعالمو ةداعحا ىملكت هثبأ امم داك ىح ا

 : هلوقو
 هم 0 و - 8

 بهتلت مثوبخت راثلا اهناك ادعترم ليللا داوس ىل اهبحو

 : هلوقو

 و 2 2 5 ردو و

 «"قرقرتي وأ ضفري ىرهلا ءامف ربع نيعلل ٍتْجِه ىَوْرَحِب ارادأ
 : هلوقو

 ْحَيْذَت اما لهست مل ول َةّيلا لزنم تافرعل تداك ةربع لجأ

 ًاثبعو « ةمرلا وذ رثكأ امك هعومد فصو نم رثكي مل انيب رع ًارعاش لعلو

 مار اهلع ىّززعتي دعو 2 ةيمل هبلق ىف ةعلدنملا بحلا نارين اهم *ىطي ناك

 ًنقحو# ةيبرعلا ءارحصلاب ىغتب :, رعاش ربكأ وه اذإف « هيف شيعت تناك ىذلا

 اهمايأ قشع « اهقشع هنأب مهنم زاتما هنكلو « اهنوفصي هلوحو هلبق ءارعشلا ناك

 ىشحي'' فيلألا اهناويحو اهراجشأو اهباشعأو اهماجآو اهنايثكو اهلامرو اهيلايلو

 )١( الئاج نيعلا ىف نكسي : قرقرتي . ليسي . ايقسلاي هل وعدأ : هيقسأ .
 (( ضفرب . مي رايدب عضوم :ىوزح :



 لك

 ىف عملي ام لكو حايرو ريطو بارسو مئامسو رابآ نم اهيف ىوطني ام لكو
 . مويغو باحسو موجنو بك اوك نم اهتامس

 اهرظانم لقني وه اذإف « ءارحصلا ىف ىيقحلا هقشع ةمرلا وذ دجو اعنأكو

 اهحمتتفي ىتلا هناويد ىف ىلوألا ةديصقلا ىلإ عجراو « ةعئار تاحول ىف هرعش ىلإ
 : لوقيذإ ء رتفت الو ًامئاد ليست ىلا هعومد فصوب

 ٌيكسْدَي املا اهنم كنيع لاب ام
 ع مه م

 00 رس ةيرفم لك ةيفتاك

 ةئام وحن ىف 5 2 ًاتيب نيرشع وحئب هتبوبح صخب هاريس كنإف
 جيت تناك ىبلا ءارحصلا دهاشم نم ةعئار دهاشم ةثالث روصي تيب

 ءام ىلإ راح موي ىف اهدوقي وهو ٠ اهرامح» شحولا ن .تأ دهشم اهلوأ ء هسفن
 دئاص ال ضرعتيف : اهتلنغ ىشت نأ ديرت هيلع ىوهو « هيلإ لصت ؛ ديعب
 ًامئادو : همابس شيطتو « اههجو ىلع ًثرفتف « هماهسب راجشألا ءارو فتخم
 روث دهشم ىناثلا دهشملاو . ناويحلل اًنبح ةمرلا ىذ رعش ىف ماهسلا هذه شيطت
 ءهنشواسوو ليللا سدانح هلوح تمارت دقو ؛ رطملا نم اًنتككم هسانك ىف شحولا
 هيلع لسرأ دق دئاصب اذإو ىعرلل هسانك نم جرخيف حابصلا ءاوضأ تلفتتو

 مياظلا دهشم ثلاثلا دهشملاو رو ة جدع فشكنيو « ًابرإ اهقزميف « هبالك
 ةفيخ اهيلإ ناعرسيف « وخلا رهفكيو « امهخارفأ نع ًاديعب نايعري هتبحاصو
 هبشي ةثالثلا دهاشملا ىف ةمرلا وذو . عابسلا ضعب وأ ءامسلا ”هرسب اهيلع طقسي نأ

 ةروص مسحب وهف + ليصافتلاو تايئزحللا عيمجم مهتاحول ىف نودشحي نيذلا نيماسرلا
 ء'اهنار دعو اهتاتابنو اهباشعأو اهتازافمو اهامرب هلوح نم ءارحصلا ةروصو ناووحلا
 . سجاوهو سواسو نم هيرتعي امو ناسنإلا رعاشم ناورحلا ىف ثبي كلذ ىلإ وهو
 ىودابلا هيف لّثمب هنأكو هتزعب هروعش بالكلا هتمجاه نيحروثلا ف روص 3

 . ةميحنلا ةمومأألاو ةوبألا ةفطاع هتيحاصو ميلظلا ف روبص امم 00 هساسحب

 0 ذإ ةمرلا ىذ دنع ىشحولا ناورحلا فصو ا ةصاخ مه م

 , ءاملا لسرت ىت ال ىلا ةيلابأا : ةيرفم .ةدازملا ةورع ىف عقرلا : ىلكلا 01(

 ةدازملا عقرب اهعمد ليسي ىلا هنيع هبشي « ةعوطقم



 م

 5 هيك ُّى هلوق هدنع كلاذ روصل 1م عورأ نمو « هرعاشمو ناسنإلا فطاوع

 : اهفشحخ وأ اهباو
 .٠ ٠ م - مه 7 1 > شط 2 ل6 8 1 2500

 رظاللاب اهديج تصنو ثحنت ةعرص وأ افصفص هتعدوتسا اذإ
  2ص ايدل

(١ 

 رتاوف فاعض نع لبقُم لكب ىَرَكلا هعرضب َنانَسَو ىلع اراذج

 را نيعلا 0 بحم نم مكد اهرابم اًسالتخا الإ را

 يفز اناكملا .ناذخ ١ مات تعا هاذ لا كو هيد  كاينحعي نأ

 ىهف « عابسلا هيلع ىثخت فيكو اهنبال ةيبظلا ةبحم روص هنأ حضاوو
 بحلاو نانا اهباق ذلتما دقو « هيلإ ةدودشم اهنيعو « هيلع مهدت ال ىح هنع دعبت

 هسيساحأو ناسنإلا رعاشم ناويحلا ىف ُثبي ناك وحنلا اذه ىلعو . ةقفشلاو .
 فصو ىف ىرخأ ةصاخ دجن ةيحلا ةعيبطلا فصو ىف ةصاخلا هذه بناجيو

 دومخ ىف كلذب ىتأي فيك نككاو « ةكرحلاو ةايحلاب اهألم ذإ : ةتماصلا ةعيبلتلا

 بارسلاب راها ىف ناعتسا دقل ؟ اهدومهو ءارحصلا ٠ كرحتت لابحلا ىَراذ اذإف

 ى ىرجتنفساهلعلوأ « مارحلا كيلا دتعرحتتلل ىدبم نباوأ اق رخ اهمنأك

 شحولا رقب ةروص اهيف ىري ىلا موجنلا هبسحف ليللا هنج اذإ امأ « تارفلا

 ةديرف روص ىلع عمي ءامسلاو ءاملاو ضرألا ى ىرج امل لثملا اذه هلعجو . ءابظلاو ْ

 ةديعب قافآ نم هل ودبت ءابظ فصو قى هلوق لثم نم :

  3 57 8و و 27 0 ىلا

 مويغلا اهبكاوك نع ففيشكت ليل ختام نهدالب ناك

- ٠. 1 

 "*موظنمو ضن | اهئاحراب عدو فيك سميشلاو اَنَناَمدَ ناك

 ءارحصلا ى اهلحرو لبإلا فصو ى هلوقو :

 7 4 ٠ . - . 6مرد
 حبست لح ءارحص َْق ٌريقارق ةزافم لكب اناياطم ناك

 . اهقبسي . اهتفي (9) . ةيوتسملا ضرألا : فصفصلا (1)
 . قرفتم : ضف «ءابظلا : نامدألا ( 4 ) . ةيصقتسم تبصلن : تصن . ةلمر

 . نفسلا : ريقارقلا (ه) 2. ةلوليقلا تقو : ليقملا .مونلا : ىركلا (؟)



0 
 ىور ىف ةعيبطلا هل ودبت لازت ام ذإ «ةملاح تناك هتليخم نأ قحلا فو

 نم ةعيدب تاصيخشتو تاميسجتب هناويد بناوج تألم ىؤر ىهو « ةبيرغ
 : هلوق لثم

 م مداوقلاب اهسد ىبح ليللا اند ١ امدعب لطلا اهشر ىئازخلا حيرو 0 - »َ 20 7 .ً 2 م و 0
 : هلوقو

 "!براغملا ىف منج اًيرثلا ىديأو 2اهركذب ًاموُيَه ى تقرط الأ 2 مدور 8# م
 لابقتسا نم هب رهتشا ال هفصوو ءابرحلل هتروص ةفيرطلا هروص نمو

 : لوقي 2 بواصم هنأك ةيءلي ادام ناديعلا ضخعب ىلإ هرهظب اال سمشلا

 (؟هُبِغابَع ريجهلا حفل نم رضخيو هنو رّبغَي كابرحلا لعج اذإ - هم 2 86ه 7 ٠
 "© هبلاص َعّذجلا هب ىلاع ةرجف وخأ هنأك ًاحْبَك نْيفكلاب ٌحَبْعَيو

 تاوصأ نم اهسدانح ىف عمسسي امو تاوافلا سم» فصوب اليوط ىبعو 8ع مداه 5 1 و
 لئبّتطلا بارسضستو مورلا نطارتب اههبشي هارنو « نحلاا ىلإ اهبوبسني اوناك ةيودم ه5 ها. . . 2 . 1 .٠

 « هروص ىف ةأجافملا رصنع هزيم ام أ نمو .*”رمسلا تاوصأو رئارضلا حايصو
 اقح اننأكو حبصنف« ضعب ىلإ اهضعب ةدعابتملا ءايشألا نرقي هلعج رصنع وهو
 . مالحألاو ىؤرلا ملاوع نم ملاع ىف

 زاتجرلا
 ىف ةرثكب مادِخسْسمي ناكدقف « ىبرعلا رعشلا ىف ةميدقلا روحبلا نمر مجرلا

 . ىلع رودي ىذلا ماعلا 'ىبعشلا نزولا ناك هنأ دكؤت ةرثك ىهو « ىلهاحلا رصعلا

 ءاهرحلا ىلع سمشلا تيمح املك هنأ فورعمو 2 .رئاطلاحانج ىف ليوطلا شيرلا : مداوقلا )١(
 .رفصأ هالعأ لظي انيب رضخي هدلج تيأر 2 ىديأب دارأو « لقعلا بهاذ : مويهلا (؟)
 "هيديدمب : حبشي (4) . اهلئاوأ ايرثلا
 ا 7 ءاهدعب امرا 76 /1تناويخلا (ه ) « كنحلا لفسأ دلخلا : بغابغلا (*)



 نك

 هوكرت امنأكو هيف نومظني نيزربملا ردات انزدوناملل "مث نمو « ناسل لك

 . هاعريو هدهعتي روهمجلل
 روص هيف تلخد دقف « ةيلهاحلا هتيبعش ىف ظحالن ام لك كلذ سياو

 « كوهملاو روطشملا هيف رثكف : رخآآ نزو ىأ ىن اناقلت ال ء« فاحزلا نم ةريثك

 تاعوطقم وهف « ًاردانالإ ةئالثلاو نيتيبلا زواجتيال ناك ذإ "لطي مل هنإف ًاضيأو

 نواوجمب نيحو ريعبب نودّنحي نيح « نواوهجمو نوذو رعم نو رثك اهمظني « راصق

 . اهنم حلتسم وأ رثب رافتحك لمع ىأ نواوانتي نيحو « بورحلا نيدايم ىف
 مهّئاكرحو ملامعأب ةنرتقمالاجتراو ةهيدب مسظْننت ةليلق ًتايبأ ناك وحنلا اذه ىلعو

 ءاهارسو اهريس ىف مهلبإ مادقأ عقو هب اوك اح مهنإ ليق مث“ نمو « ةثيطبلاو ةعيرسلا
 . ةبئادلا ةكرحلاب هنارتقال امغنو آن اهرفوأو نازوألا رثكأ نم نوكي نآل كلذ هأكرهو

 دنواهم ةعقومب دهشتسا مرضخم رعاش ديصقلاك هلعجو هلاطأ نم لوأو

 ىتحي + ةينأ يرضخ ىف مدقتل الو "للسما 1١ تلغألا وأ ةرجتهل 1: هند
 هديوجت ىلع مهتايح نيببانلا ءارعشلا ضعب رصّنقَي ىحو . هنوكاحي نم رثاكتي

 قيرفو « ديصقلا نيبو هنيب عمجي قيرف : ناقيرف كلذ ى هو « هريبحتو

 ريرج لثم ةليلق زيجارأ ضعب اومظن نم لوألا قيرفلاب دصقن انسلو « هزواجي ال
 .ديصقلا ضعب نيحلاو نيحلا نيب اومظنو . اهنم او رثكأ نم دصقن امنإ « ةمرلا ىذو

 ىرجتو ةديصقلا ضارغأ لك لوانتت - تلاط نيح  ةزوجرألا تذحخأ دقو
 ءاجحلاو حيدملاو ءارحصلا ف ةلحرلا فّصوو لالطألا نع ثيدحلا نم اهطسمت ىلع

 تضمو . ةعونتملا تاعوضوملا درسمو ماظنلا ىف اهنع ابلاغ .فلتختال ىهف « رخفلاو

 اذه ىف مظني رعاش ريغ دجن ذإ « حراودلاب دديّصلا باب ى اهتبلغ ىتح اهسمسحمت
 نيب هل انضرع ىذلا ىميعلا كيرست نب لدرسمتشلا مهم « ةريثك زيجارأ بابلا

 بحاص ”لدرْممَشَلا ناك »: ىناغألا بحاص لوقي هيفو نواو وهللا ءارعش

 هل قوسيو «2"'ةريثك زيجارأ بلكلاو رْئقّصلا ىف هلو حراوهلاب ديصو صْسَق
 : طملا اذه ىلع اهلهسي ةزوجرأ

 . 818 ص حشوماواهدمب امو هال١ ص 2 هةه/؟ءارعشلاو رمشلا هتمجرت ف رظنا )١(
 . 9531/1 (بتكلا راد ىناغأ )١( دسأو ممم ١/ ةنازحلاو ١54/18 ففاغألاو
 مالس نبأو 1/1 ةباصإلاو ١٠١ هر/١ ةباغلا
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 هباجح ىف ٌحبصلاو ىدتغأ دق

 هباجمم نم َقلْبأ ادب دقو
 و

 هباعصإ قى لذ دق ةزانم

 هب ىعْذي ىذلا توصلا فرعو

 س ِ '
 هبام ىلإ واي مل ليللاو

>" 2 : 5 
 ('هبابش ىف داص ىجوتب

 8 م
 (؟) هباذج نم ٌرافضلا قرخ دق

 ”هبارثأ ىف عمّلملا ةعلو

 نب حي ناك لدر.شلا لثم وهو 40 لين وبأ رصعلا نم ةرخأب اناقليو

 . ةروهشم ةريثك زبن جارأ دارتطلا ف هل » : زتعملا نبا لوقيو « ديصقلاو زجرلا
 2 0 كلت نم ًافارطأ هل قاس دقو ٠ ةريثك هريغو صسسقلا ىف هبيجاعأو
 اذه حتف نم لوأ ساون ابأ نأ معزت تناك ىلا ةركفلا ححصي ام اذه ىف لعلو
 مجنلا وبأ صعلا اذه ىق ديصقلاو زجرلا نيب عمج نم "يهأ ناك امبرو . بابلا

 . ليلق امع هل ضرعنسو 2 ىلجعلا

 0 د مهم «ديصقلا ىلإ زجرلا نوزواجتي ال نو ريثك اناقليو

 ظحال انك ةبيتق نبا امجنيب طل دقي + ىراذنلا ديس قب 1١ نيكو: ىيتوفلا
 جاجسعلا ًاعيمج مهزربأ أو « ىميقلا ىدعسلا '" نايفزلا مهنيو ءهمجعم ف | تييناي
 0 زجرل لا نآل «ةعانص لوقنو «زجرلا ةعانص امهيلإ تبنا ناذللا ة 017 هنباو

 ضارغألا نع ريبعتلا ىلإ هب دصقت دعي لف « ةيوغل ةعانص ىلإ امهدنع

 ىف امهكرشو « ةغللا بئارغ نع ريبعتلا ىلإ ًاضيأ هب دصْنقي حبصأ لب ؛ اهدحو

 ءاجرنب ا“

 . امهداعبإ بارغإلا ىف دعب مل هنكاو ٠ مجنلا وبأ هوجولا ضعب نم كلذ

 ناكم : هباجنم .ضايبو داوس هيف:قلبأ )١(
 جوت ىلإ بسني رقصلا : ىجوتلا . هفاشكنا
 . سراف ىرق نم
 . هب هشي لبحلا: رافضلا . قش : قرخ (؟)

 . هبوثب ريشملا : عململا (؟)
 ه8 / ؟ءارعشلاو رعشلا هتمج رتؤرظنأ ( 4 )

 ا*هر/ ١ ةنازحلاو ١ مو / ١8 ( ىءاس ) ىفاغألاو
 ( فراعملا رادعبط) زععملا نبال ءارعشلا تاقبط
 . 7١9 ص حيشوملاو اهذعب ابو 5١ ص

 (رصم عبط ) ءابدألا مجعم ى هرظنا 0(

 بيذهتو ه5؟/5 ءارعشلاو رعشلو 0
 .؟+:ا/ل/ه ركاسع نبأ

 نباو ١١7/1١ ءابدألا مجعم عجار )١(
 هو7/5؟ ءارعشلاو رعشلاو ؟«م/ه ركاسع
 , شماملا رظناو
0 1 

 نحلا « يل راعشأ عومجم ق هئاويد دراولأ

 . ىفاثلا



 م

 لثم « ءارعشلا نم ريثك دنع بيرغلاب ةيانعلا ىف ةبغرلا هذه دجن نحنو

 ةر زتع نب ليسبسش رهشا او. عضوملا اذه ريغ قامهل انضرعدقو « تنم مكلا او حامرطلا

 نأ اًنظ نظن ىميلعت هاجتا وهو . ١ بيرغلا ظفللا ىلع اهانب هل راعشأب ىمعتب فلا

 عمجي ءاملعلا نم ةفئاط ضوبنو ةيبرعلا ملعتب بناجألا ةيانع هيلإ اعد ىذلا

 دراوشلا هذه امهرعش ىف ملل ناعمجي ةبؤر هنباو جاتجسعلاىربنا دقو ء اهدراوشو ةغللا

 نم مهأ نا دعي قحب امو « ةيوغللا بئارغلل نيمجعم ىلإ !هئاناويد لوحت ىح
 هلغتسا ام ناعرسو + نيفقثملا ةئيب ىلإ ةميدقلا هتيبعش نم زجرلا لوحتل أيه

 بئاجع نع اوثدحتو تالاقملا لهأ هيف اوفنص ىذلا ىميلعتلا مهرعش قى نويسابعلا

 , 9 لاثمألاو مكحلا اوقاسو اوصسقو قلخلا

 "ىلجعلا '"” مجنلا وبأ

 ءارمألاو ةالولا سوفن نم برقف « ةهاكف هيف تناكو « ةفوكلا لهأ نم
 قارعلا ةالو نم هريغو جاجحلا حدمب هارن ذإ : ةريثك حادمأ مهيف هلو « ءافلخلاو

 ىمست ًاضرأ ةفوكلاب ريخألا هعطقأ دقو « ًاماشهو كلملا دبع نب ناملس حدمب اك

 « ةديدش ةبهر هبهرف هببأ نب دايز ىلع مدق هنأ هرابخأ ىو . اهب لزني ناك « كئرسفلا
 ٠ 4! لوقي وهو « هدنع نم جرخو

0 - 8 

 ٌفلتخم طخب ىالجر طخت  ْفرَخلاك ٍدايز دنع نم ُتلبقأ

 ْفل [ مال قيرطلا ىف نابتكت

 عيرس ناك هنأ ىلع ةاورلا عمْسجيو . ًابتاك ناك هنأ ىلع لدي ام كلذ ىو
 نيح زاّجرلاو ءارعشلا بلغي ناك "م نمو « همظنو رعشلا عنص ىف ةبيدلبلا

 0814/5 ءارعشلاو رعشلاو ؟86١ ص حشوملاو باعك رافناو ١/*4* نييبتلاو نايبلا ) ١(
 ةنازحلا) ١ه٠37/٠ بتكلا راد قاغأو رشن) ىسلايطلل ةركاذملا دنع ةرثاكملا

 اهدميام»و ؛مو ضصدربملاو؛ءا ء ؛م/ذ . ١4ص ( رياج

 . ١8٠ نص ءارعشلا جعمو رعشلا ق هيهاذمو نفلا , انباتك رظنا (؟)

 (بتكلا رادعبط ) ىج نبال صئاصحلا (4 ) 2 .اهدعب امو 4١ص( فراعملا راد عبط) ىبرعلا

 .؟وال/»ع هال" ص مالس نبا مجنلا لأ ىف عجار (؟0(
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 لوقيو « مهمود نم ةرئاجلاب رفظيو 6 لاو وأ ةفيلخ هحرطي عوضوم ىف نوقبتسي

 اهلهسسي ىلا هتيمال هزيجارأ ”مأو ٠ جاجعلا نم تْنَّتلا ىف غلبأ هنإ : مالس نبا

 هلوقب )١( :

 ٍلّكَبُي مو ْنَْبَي مف ىطْعأ لزْجُملا برهرلا هلل دمحلا

 ناكو « اهيعارمو لبإلا فصو ىف بيرغلاب ضيفت كلذ دعب ةزوجرألاو
 ىلعادغ جاّتجسعلا نأ ىَور يو . اهب ًاباجعإو اهل ًاناسحتسا زجرلا مأ اهيمسي ةبؤر
 " دقو ('* ربجف هلإلا نيدلا رتبج دق» ةروهشملا هتزوجرأ مسا دب رملاب سانلا
 هتزوجرأ دشني هردابف « مجنلا ابأ اهزجار هيلع تدعتساف « ةعيبرل هءاجه اهنمض
 ىاطيش ىنأ هناطيش : هلوق ىلإ غلب اذإ ىح «رتكذ ام الهتجو باقلا رك ذت »

 نم و ام في رط نمو . هنع جاجعلا برهو ردطتشلا اذه سانلا قلعت سكذ

 اهلهتسي وهو « ناورم نب رشب نب كلملا دبع دوهف فصو ىف هتزوجرأ هزيجارأ
 : هلوقب

 تاكرابملا تارّيَمُحلا نيب تالزْدم ٌريخ انلزن انإ
 (”تاّدذللا اذ ديصلا اندرأنإو 2 تايرابحو شحو محل ىف

 ممم م 5

 تاملع نك دق وأ َنْمَّدُع رتاعواطمل اعيطم هاج
 2 56 7: 2 هج

 تاطّطخم اًقامآ كيرُث 2 تايرضم نم راض ىَهَف
 0 ع ٠ ع #

 نم ناك نإو « برغي الو هيف دعي ال وحنلا اذه ىلع هزجر نم ريثكو
 نم هضعب قتشيو ضعب ىلع هضعب لمحيو مالكلا ىف عسوتي ناك و هنأ قحلا

 ىلإ دمعي نيح ةصاخو « هزجر روهمج ىف انم ًابيرق لظي هنكلو « «!*' ضعب
 : اهجاوز دنع « ةَّرب » هتنبا .ىصوي هلوق ةلكاش ىلع-« ةباعدلاو ردنتلا

 . ريجنا ىنممب ةيفاثلا ربج (؟) ١ ىف ىنميملا زيزملا دبع ةيماللا هذه رشن (1)
 ٠ رئاطوهو ىرابح عمج : تايرايح () ةمج ربلاو ثيلأتلا ةنحل عبط «ةيبدألا فئارطلا»

 . ؟١ر/6 صئاصخلا (4) . هه ص رشنلاو



 مو

 مَ ٠
 هم

 هع 0 2

 ارش ةامحلاو اريخ بلكلاب ارح ابلق ةرد نم تيضرأ

 و 2 ل ب 2 2272 ع

 ارم ةايحلا َرلُخ ْئرَت ىتح ارجو اهل ابرض ىماست ال

 2و 8 2
 2ع 8 2و : . 5

 ارط رشب مهيمع ىحلاو  ارُوو اًبهذ كسك نإو

 هل نلوحسفيف 2 ءافلخلاو ةالولا تواق ىلع ظ ةياعدلا هذه لثع ناكو

 3 ءاطعلا هل نولزحيو مهسلاجم ىف

 11ج ًجسعلا

 بئاد ناكو « ةرصبلا لزنو ةيدابلا ىف أشن « ىميمتلا ةبألُر نب هللا دبع وه

 ى ةيواعم نب ديزي ذنم هزيجارأ رّخس دقو « ءارحصلا ىف هموق لزانم ىلإ ةلحرلا

 بقع دزألل مهتموصخ ى هموق ناسلب مظني هارنو . ناهلس ةصاخو « ءافلحلا حيدم

 همزل ريبزلا نب هللا دبع هيخأل قارعلا بعصم ىف الو « ةيواعم نب ديزي ةافو

 ىلإ عراسي هانيأر ناو رم نب كلملا دبع هلتق اذإ ىتح « ىنقثلا راتخلا اجهو هحدمو

 . ىلإ زيزعلا دبع هاخأو قارعلا ىلإو ناورم نب رشب حدميف : نييفاورملا فوفص

 ميعز كي دف ىلأ ىلع هراصتناب ًاديشم رمعم نب هللا ديبعنب رمع حالمب اك ءرصم

 نبا لثم نم هممصخ وجبيو جاجحلا ًاضيأ حدميو « جراوحلا نم تادجّتلا

 نم هيف نوبرطضي اهف برطضي هتلعج هموقل ةيبصع هيف تناكو . ثعشألا

 هن ضنقا .قييكو: + ةعيبر جبت ديرما هر .اذي “رموا « ةلهق :تاروصع
 ضرألا ى له : لاقف كلذ ىف لس « ءاجحلا نسحيال هنأب ريتشاو . مجنلا وبأ
 . ردقأ داسفإلا ىلع وهو الإ عناص

 ىلإ اهضعب اهمضي لب « اهرثني ىلا اهدراوشو ةغالا دباوأب ةئيلم هزيجارأو

 امتاتابنو اهمابلقكو اهامرو اهناردغو اهلهانمب ةيوارحصلا ةعيبطلا فصو ىف : ضعب

 قو ريطو مومو حاير نم اهضرأ ىف ىرجي ام لكو « فيلألاو ىشحولا امناويحو

 نبال صئاصحلاو نييبتلاو نايبلا سراهفو+ة 4/7 عام » /+ ءارمشلاو رمشلا جاجعلا قرظنا )١(

 دراولأ رشن دق» ( ..احلا ةمبط) ىلريسلارهزملاووبج 2 حرشو اهدمب امو 7١6 سم فابزرمل حشوملاو
 . لاشثنا نزع 0 ءاعشأعومجم ىف هناريد ٠ ١ رك اعنبالقشمد خيرات بهذهو ١ ىىغملا دهاوش



 ٠ه

 هلعجو زجرلا ةقاط حسف نم لوأ قحب تدمي وهو . موجنو بكاوك نم اهنامس
 ةوّقب هعفد نم لوأ ًاضيأ وهو . ةليواعلا ةيبرعلا ةديصقلا هيف ضوخت املك ىف ضوحتي
 ذخنأ دقف « كلذب فتكي مل « ةيظفللا ةبارغلا ناديم ىلإ ةيبعشلا نيدايملا نم
 . ةينفلا هتدارإو هقوذ بسح فرصتيو « سايقلا نم رثكيو ةغللا ق سيقبي
 ضعب ىلإ دمعي ناك ذإ « اهدحو ةيبرعلا ةغللا ظافلأ دنع كلذ ى فقي ملو
 ى عنص ام وحن ىلع « الاعفأ اهنم فرص دقو « اهب رعيف ةيسرافلا ظافلألا
 0 تيأر امك » : رطشلا اذه اهيف اناقلي ذإ : ةيميخلا هتز وجرأ
 . اصيمق سبل ديري « اجّمبست وأ فتلا ىشبحلاك» : لاقو « قيقرلا ديري
 )١( هتايبأ ضعب ىف العف هنم فرص من ل را ىبش ةيسرافلاب

 ىورلا عضوم نوكي نأ نوكسلاب ةموتحخ | وأ ةفوقوملا هزيجارأ ف مرتلي هارنو
 « ةدحاو ةكرحب ًاعيمج تكرحت اهيفاوق تقلطأأ ول ثيحب « ًادحاو بارعإلا ف
 « (رببجف اهلإلا نيءالا ربج دق » ةليوطلا هتزوجرأ ف كلذ ظاحالي ام وحن ىلع
 .. 11ص ابك تناك اهيفاوق تقلطأ ولو « تيب ىتئام وحن ىف ىهو
 هزيجارأ ضعب حاتتفا نع لدعي هارن نأ انايحأ هسفن هب ذخأي ناك ام فيرط نمو
 ى لسريسي دقو « هللا ىلع ءانثلاو دمحلا ىلإ ءارحصلا فصوو لالطألا ركذب
 : هتزوجرأ ةلكاش ىلع « ةمات ةظعوم ةزوجرألا حبصتف ؛ الاسرتسا كللذ

 تنامطاو كامسلا هنذإب تلقتسا ىذلا هلل دمحلا د 0 ا 7

 هللا ءافأ امو «روشنلاو ثعبلاو « ضرألاو تاومسلا قلخ نعاهيف ثدحت دقو
 ةرشابم رثأتي كلذ ىف وهو . هباوث ىف هئاجرو هريصم ىلع هقلقو « همعن نم هيلع
 5 ةرجولل 0 1/ةاس فوت دقو هريغو ىرصبلا نسحلا لاثمأ هلوح نم ظاعولا طظعاومب
 واس هل
 قيل دق نوكي تح نإو «كلملا دبع نب ديزي حيدم ىف ةزوجرأ ه هل بس سنو

 نس نع تام لاح لك ىلع وهو « ةفيلخ ديزي ناك نيح ىناثلا نرقلا لئاوأ

 +. /08 (ىاس عبط )فاغألا رظنا (؟) ١ (ىلحلا ةعبط) هيوصخووتتملا نيب ةماصلا (1)
 7١١/9. صئاصخلاو ٠ 0 .اهدعب ابو 45١ ص



 ة١١

 ( هفعضو هتخوخيش ريوصنو بابشلا ءاكب نم رثكي هزيجارأ ىف هارنو « ةيلاع

 : هلوق لثم نم
 2 و ع 7 0

 5-5 و

 اذآ داق :تلدبت نأ

 «"اداعّرإلا -ضبمأ نأ - ىتأو

 (90ادانا قاف داني كي مل

 ©ااداوغأ .نوظعأ ادعي دومي: ١ ادا قع ل بصق

 ناك ام ةرثكل « هزيجارأ ىف عيشي“ وهو « ىناثلا تيبلا ف حضاو سانخلاو
 ىف انه عنص ام وحنىلع « اهناقتشمو اهلاعفأو رداصملاب نايتإلا نم هب ىنْمعُني

 قتشي هارن ام ًاريثكو . داوعأو دوعي نيب ثلاثلا تيبلا ف سناج دقو « دآلاو دآلا
 « فورحلا نم تاديزملا ضعبب ىتأي وأ « تاقتشمو الاعفأ ةدماحلا ءامسألا نم

 نإف « هتاذل دّصْنقَُب هدنع حبصأ بارغإلا نأك « بارغإلا دصقب كلذ لكو

 . ةديدج غيص نم هعضي ايف هب ىنأ هسفن ظفللا ىف هتاف

007 
 « ةرجهلل 50 ماع ىلاوح هل دلو دقو « هاد مساب جاجعلا بأ ءاعل

 « ةركبم هتيرعإش تظقيتسا ىتح هب لاز ام هنأو « هرغص ذنم هب ىّدع هنأ رهظيو
 ةقفر ىف هارنو « (ه 850-45 كلملا دبع نب ديلولا ىلع هعم دفي هارن ذإ
 نيعستو عبس ةنس كلملا دبع نب ناهلس عم اوجح نيذلا ءارعشلا

 نلت و هز

 . ناسارخ ةراتو دنسلا ةرات لزنيف «قرشلا ىلإ هبابش ذنم ةلحرلاب علوي ناك هنأ

 نوكي هنأ ديري © دعاق عمج : داءقلا )١(

 . مهلعف لعفيو مهم

 :دآلا (؟)
 . ىحناو

 : ىبح . خم ىذ رظع لك : بطصقلا (* )
 . نهو همظع نأ ديري « قد

 ءارعشلاو رعشلا ةبؤر ةمج رت ف رظنا (:

 ( ىساس )فاغألاو 6/4 ص مالس نباوومة/

 جوعا : دآفا . ديألاك ةوقلا

 ةنازحلاو هال/١5 و اهدمب امم !؟؛/ام

 ناكل نباوا ؛؟ 11 ءابدألا مجعمو ؛م/1
 4514 /؟نازيملاناسلو١؟ و ٠ /*؟بيذبلا بيذبهتو

 انباتكو 55 1/ه ركاسع نباو ؟ ١ ص حشوملاو

 . 34 ٠ص. ىومألا رعشلاقديدجتلاو روطتلا »
 ثلاثلا ءزحلاب هصخو دراولآ هناويد رشن دقو

 برعلا رامشأ عوج نم

 .م.00/6 ىربط (ه)
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 نب ةملسم الوأ حدمب ٠ مهحدمي قارعلا ةالو مزلي ىناثلا نرقلا لئاوأ ذنمو

 ى رتجيو ١ بلهملا نب ديزي مهبحاصو دزألا ىلع هتاراصتناب ديشيو كلملا دبع
 ةمحط ىلأ نب ميره حدمب ىضم دقو « م1 هوت ةفين بيغ ةواشرا ذه

 اناقلتو . هتروثو ديزي ىلع ءاضقلا ىف اولبأ نيذلا مهداوق دحأ ىعشاجما

 نم ريثك حيدم قو هتالوو ىرسقلا دلاخ حيدم ىف ةريثك 0 هناويد ىف

 ىلاو هللا دبع نب رجاهملا مهنم ركذن « نيبومأ ريغو نينومأ قارعلا تالاجرز
 ىلجبلا ديلولا نب نابأو « ةرصبلا ىلع دلاخخ بئان ىرعشألا ةدرب ىلأ نب لالبو « ةماعلا

 نب رشب نب كلملا دبع نب مكحلاو « سراف ىلاو مث جارحلا نوئش ىف هبئان
 نب ديعسنب ةسبمن-ع نب ورمعو دوراحلا نب رذنملانب مكحلا نب ٍ برحو «ناورم
 ناورم حدمبو « هحدميف كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ىلع ”مادقيو ٠ . صاعلا

 + ناسارخ لزنيو . نيقراملا هممصخ ءاجه ىف جلبو مهئافلخ رعآ دمحم نبا
 ٌ ةراؤخرأ ظ ىف ىناسارحلا ملسم ىنأ نم هر ذحيو رايس نب رصن حدميف

 فوحلا نم ليلق ريغ رعشتسي نييومألا ةرصانم نم فقوملا اذه هلعجو
 ىاسارجلا ملسم قبأ لواحو + قيساعلا لإ رو.ألا ديلاقم ا نيح لجولاو

 ةزوجيرأ هحيدم ىف هلو « حافسلا سابعلا وبأ عنصي كاذكو . هعور هنع بهذي نأ

 . روصنملا رفعج ابأ هدعب نم حدميو « تيب ةئامعبرأ ىلإ تدتما ذإ ةليوط

 نب هللا دبع نب مهاربإ اهب راث اذإ ىتح « ةرصبلاب مقم هلك كلذ ءانثأ ىف وهو
 ناعرسو « ةروثلابنجتيل « ةيدابلا ىلإ جرخيو « هسفن ىلع فاخي هانيأر نسحلا
 . ةرجهلل ١4 :ةنس هبر ءادن ىبلي ام

 «هنم رفمال هيلع رودقم ردق ناسنإلال مع نأ, نمؤي « اًي رب ناك هنأ انب مو
 ةيمالسإلا حورلاو . انفلسأ ام وحن ىلع ىردتقلا هبهذم ىف ةمرلا اذ شقاني هلعج. امم

 نف ىىتنا هدانعو . هّلأتي ناك هنإ هل اومجرت نم ضعب لوقيو « هرعش ىف ةيوق

 هب لوحت ذإ « ةيوغل ةبوعصو ةثوعو نم رت ام لك ىلإ زجرلا

 ةيوغللا ذاوشلا نم هنوبلطي اوناك ام لك مم مادقيو هلوح نم نييوغللا ىضرمي
 نم ةزمهلاك فورحلا ضعب ف تع دق امو اهتائيهو اهتينبأو ظافلألا ىف

 ةزوجرألا تدغ "منت نمو « دراوشلاو دباوألل دفني ال ًآنيعم لّوحت امنأكو « لالعإ
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 اهراتخي ذإ « هظافلأ قلغتست ٠ قلغتسم لق وأ « دقعم ىوغل نئم اهنأكو هدنع

 نيذلا نييوغللا نم ةصاخلا ةصاخ الإ اهمهفي ال ثيحب ؛ مالكلا ىشحو نم

 رمحألا فلحو ةديبع ىأو سنود لاثمأ هنع نوذحأي اوناك
 . ءالعلا نب ورمع ىأو

 فيضي ناك دقف « هتبارغو هتيشحو ثيح نم ظفللا قالغتساب ىتكي ال وهو

 ىف لالعإ وأ تاكرحلا ىف رييغت نم دئاوز « اقالغتسا هديزت دئاوز كلذ ىلإ

 عومجلاو رداصملا ةطساوب فيرصتلا ف ةديدجب غيصب ناينإ وأ فورحلا

 : ةرووشملا هتيفاق علطم ىف لوقي نأك « لاعفألاو

 "ملا عامل مالعألا وشتم ”قرحملا :قراغ قامغألا ر متاقو

 ةحوتفم اهلعجو ةنكاسلا قفحلا ءاف كرخ دقتف
 ةفاضإ كلذ نمو . عابتإلل

 ةغيصب نايتإلاو « نكاس وأ كلع اتبأ ايد لثم هيفاوق ضعب ىلإ ةنكاسلا نونلا

 ركب نسيعلا سايقلاو « نّديعلا بيعّشلاك ىنيع لاب ام» : هلوق ف نيعل حتفب لعنيف
 : ليللا فصو ى هلوق أرقاو . !"'ديدشتلا عم ءايلا

 ع َ 2 هب و» د 2

 ("”اسورجلا هب ىراسلا عمستست اسودسلا بسحيل ليل لجو

 2 و ل 1 ١ عر 0 َض

 "”اسوعرلا عضخي نيح تولع 2 اسيسّروأ َنرهْسَي امهامه

 يسم ةناشللا كف عر

 ىلإ أدمع دمعيو « ام ًائيش برغيف ٠ سو رج ىلع ًاسرج عمجي هارت كنإف

 ءاجو ٠ سوعرلا»و سيسرلاو سودسلا وحن نم هفصو ١١ وشحب ةبيرغ ظافلأ

 ىورلا نيب مثالي نأب ىندعو . سيسطلا ةغيصب امنإو :ةْولأملا هتغيصب ال تسطلاب

 سودسلا . همظعم : ليللا لج (ع) « دوسأ : متاق . ةالفنع ةبؤر ثدحتي )١(

 وهو سرج عمج : سورج . رضخألا ناسليطلا قرتح . ةدوعبلا اهفارطأ ': ةزافما قامعأ

 توصلا : مالعألا . هولخ :زاوخ 7 ابنهم 5 حايرلا

 « حلا توصلا ىهو ةمهم عمج : مهامم (4) مال . ةهباشتم اهنإ لوقي ع« اه ىدتي لابحلا

 ىذلا : سوعرلا .نيبلا ريغ ثيدحلا : سيسرلا .هكرحتو هبارطضا :هقفخو « بارسلا : قفللا

 . همون قف هسأر زهب هيوبوسو 2« 7١4 /+ صئاصحلا ا جار 0

 مونلا نأ ديري © تسطلا : سيلا (ه) . ىلابلا ءاقسلاو ةدازملا : بيعشلا . مبعرو
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 ناك هيبأ لثم وهو . نيسلا تاوذ نم اهراتخا ذإ « تيبلا ىف ةيلخادلا تاملكلاو
 . قاقتشالا سانجب ةصاخو + همظن ى ًاريثك سانخلاب ىتنعب

 نأ دعب الإ تيب ىلإ تيب نم جرخت نأ عيطتست ال كنإف هزيجارأ ىف 'أرقاو
 هريغو هيوبيس ىف رظنتو « ًاراركت ةغللا متباعم ىلإ دوعتو ؛ ًارارم كمهف ىلع هسكعتت
 اذه هل حتف ىذلا وه هابأ نأ دكؤملا نمو . هرعش ىف خيصلا هيجوتب اونع نمم

 ناك ذإ « بارغإلا ىف ةقمعتملا ةروصلا هذه ىلإ هب ىهتنا ىذلا وه هنكلو « بابلا
 لكب ىنأي نأ الواح « ديلوتلاو عيرفتلاب اهيف فارصتلاو ةغللا ف سايقلا نم رثكُي
 ءارعشلا هيلإ عزفي ذخأو « ةلماك ةيوغل نوتمىلإ هزيجارأ تلوحت كلذبو . ةذاش
 « تئيتملكلاو حامِرّطلا لثم نم بيرغلا لاخدإب نونمعي اوناك نيذلا
 سنوي هيلإ لّوحتو . 2١١ مراعشأ ىف هولخديل ءىشلا دعب ءىشلا هنم نوذخأي
 « ةيوغل تاقلغتسم نم هب ىأي امو هزجر نولجسي وحنلا ءاملع نم هبارضأو
 . هل ةزوجرأ ىف لوقي ذإ ٠ كلذب حّرصي هارزو « مهلجأ نم هزيجارأ ىف اهدشحي ناك
 . « ىدصق اهيف ئوحنلا سمتلي »

 ىهو «ةحضاو ةيميلعت ةياغب ةبؤر دنع ةزوجرألا تنرتقا ةلكاشلا هذه ىلعو
 ءارعشلا همظني ذخأ ىذلا ىميلعتلا رعشلا ىلإ انمدق اك اهب تلوحت نأ ثبلت ملةياغ
 ىناعملا صقتن هب نوفالتي ام اهائتيسوم ةرفو ىف اودجو مهعأكو ٠ « ىبابعلا رصعلا ىف
 نودي نويسابعلا ىضمو ٠ رقشلا «بورض نم فاحلا برضلا اذه ىف ةيرعشلا

 نييسلدنألا ىرنو . سمخملاو جودزملا نم ةديدج ًارروص اهعيراصم داحتا نم

 نودمتعي ىاوقلا نيب نوفلاخيو نازوألا نيب اهيف نوجوازيو تاحشوملا نوعرتخي نيح
 ى ةدحو رطشلا 000 « عيرصتلا ىف ةزوجمأألا ماظن ىلع عينصلا اذه ىف

 دعبن ال انلعلو . مهزيجارأ ى رصعلا اذه زاّتجّرو ةبؤر عنص ام وحن ىلع « ةحشوم ا
 ملعت ىف هتاياكح ديرد نباتمهأ ىلا ىه ةبؤر دنع ةصاخو زيجارألا نإ انلق اذإ
 . ةفورعملا مهتاماقم عنص ىريرحلاو ىناذمهلا نامزلا عيدب كلذ دعب تمهلأ انك ةغللا

 8 نسناس 10(



 ءاططنللاو ةباطنخلا

 ةباطحلا راهدزا

 لازت ال تناك ذإ « ةيمأ ىنب رصعل ةباطخلا راهدزا ىف ةريثك لماوع تمهسأ
 طالتخالاو ةيبنجألا مألا ةرواجمب مهتنسلأ دسفت ملو ةيوغللا مهقئالس برعلل

 ثيحب ماهفإلاو حاصفإلا ةدوجو نايبلا نسحو قطنملا ةغالب نم اوناكو « اهب وعشب
 قنورلاو ةعئارلا ةجابيدلا عم عامسألا ةلاهسانم ديري ام غلبني نأ مهملكتم عيطتسي
 . عيدبلا

 « ةيباطحلا مهتردقب ديشي“ نييبتلاو نايبلا هباتك ىف ”اليوط ظحاحللا فقو دقو
 سرفلا ىح « مثألا عيمج ىلع ةباطخلا ىف مهعفر نأ ةردقلا هذهب هتداش] نم غلبو

 ةباطخلا نأ فورعملا نف نانويلا امأ « سرفلا ىلع ملل هميدقن ىف قحم وهو « نانويلاو
 رهتشا هنأو ٠ ًاعساو ًاطاشن مهدنع تطشن ةيلفحلاو ةيئاضقلاو ةيسايسلا اهعاونأب
 . سيلاططسرألةباطخلا باتككب طاشنلا اذه جونو « نيتسوميد لثم بيطخ ريغ مهنيب
 سرفلا مدقي ىضم مث نمو « كلذ نم ًائيش فرعي نكي مل ظحاحلا نأ رهظيو
 ًاعيمج برعلانعو مهنلع ٍنوفّلختي مهنأ هيف كش ال امبو « ةباطحلا ىف نانويلا ىلع
 .. ىلوقلا رثنلا نونف نم نفلا اذه رامضم ىف

 ناك ام لك رصعلا اذه ىف غلبت نأ ةيبرعلا ةباطخلل تأيه ةفلتخم ”لماوعو
 « ةينايبلا مهيهاوم نم هانركذ ام ىلإ ةفاضإلاب « راهدزاو طاشن نم اهل رظستنسي
 نإف ةسايسلا ثيح نم امأف « نيدلاو لفاحملاو ةسايسلا ىلإ اهدرن نأ نكمملا نمو
 تناك ةضراعم ىهو « ةيومألا ةلودلل هيف ةداح ةضراعم روهظب زاتما رصعلا اذه

 وأ ةيمأ ىنب ىلع ٌرَصْلقْت لهو ةفالحلا ىلع عضوملا اذه ريغ ىف انب رم امك" رودت
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 « ةصاخرىلع ءانبأو مشاه ىبب ىلإ درت وأ « ًاعيمج نيملسملا ًاعئاش اًنقح نوكت

 . شيرق اهب صتخت الف « برعلل اقح نوكت وأ

 قح اهنأ نوررقي نولازي ال جاجحلاو دايز لثم نم مهتالوو .نويومألا ناكو
 مه ىربناو . هتعيرشب مهومكحيو نيملسملاو برعلا اودوقيل مهافطصا هللا نأو ل
 ماع قح ةفالحلا نأب بلاط ىلأ نب ىلع ىلع مهجورخ ذنم نوحيصي جراوحلا
 ول لب «٠ ىشرق ريغ ناك ولو « ًاعروو ىوقتو ًادهز مريخ اهءالوتي « نيملسملل

 اوذخأ مث « سابع ناو يلع رمألا لوأ ىف نواحي اوضمو . ىنرع ريغ ناك
 مهنم ناكف « ًادّدق قئارطو قرف اومسقناو مهيب امف اوفلتخاو « ريبزلا نبا نوجاحي
 ًانيعتسم هيأرل جتحي قيرف لك ذخأو «ةيضابإلاو ةيرفّصلاو تادجّتلاو ةقرازألا
 . هتجح ىق هلخادم ةقدب

 بامصأ هءانبأو وه هنأ ىرت ةعامج هلوحت نم ترهظ ةفوكلاب ىلع مايق ذنمو
 هيف مهلظ بيخيو ء نسحلل نوعديف « ىلع ىفوتيو . ةفالخلا ىف ىعرشلا قحلا
 2 هيبأ نب دايز مهبلطيف 2 مهترئاث أدهم الو . ةيواعمل ةفالحلا نع لزانتي نيح

 ةفوكلا ةعيش بتكتف « ةيواعم ىفوتيو . ةروهشم ىدع نب رجح عم هتصقو

 ديزي ىفوتيو . هتياغ نود ءالبركب لقي هنكلو « مهيلإ هجتيو .نيسحلا ىلإ

 .نالذحلاب ءوبتو ٠ دريصنب نايلس اهدوقي « نيباوتلا ةكرح بشنتف «ةيواعم نبا
 عمت# ىح وعديو بطخي 007 «ىققثلا راتملا كانه ةعيشلا ةدايق ىلوتي ذئنيح

 . ًامربم ءاضق هيلع ىضتقتيف « ريبزلا نب بعصم هل درجتبو « ريثك قلخ هيلع
 ناعرسو ءروثيو « نيسحلا نب ىلع نب ديز رهظيف ىناثلا نرقلا ىلإ ىضمو

 . هيلع ىضسقي ام

 «تاونس ىنامت وحن لظيو« ريبزلا نب هللا دبع بزح ءانئثألا هذه ىف نوكتيو

 رابك ءانبأ دحأ اهالوتي نأو زاجحلا ىلإ ةفالحلا ةدوع ىلإ وعدي بزحلا اذه ناكو

 اوذخأو قشمد ىلإ ةفالحلا اولوح نيذلا نويومألا ءالؤه ال « شيرق نم ةباحصلا
 مكحلا عاض كلذبو . ةيماشلا ةينعلا لئابقلا ىلإ نيدنتسم سانلا نومكحيي كانه

 ْ . ًاعيمج زاجحلا نمو شيرق نم
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 رحصاقنت ال نأ ىغبني ةفالحلا نأ ىري ةليبنلا اهرسأو برعلا ةداسنم ريثك ناكو

 « ةفوكلا ىف هتمق روعشلا اذه غلبو« ةبطلق برعلا ىلإ درت نأ, شيرق ىلع
 « جاجحلا ىلع هتروث ىف هنع ربعي ىدانكلا تعشألا نب نمحرلا دبع ىريناف

 ىبح ىناثلانرقلا لئاوأ ىلإ لصن الو . لشفلاب تءاب هتروث نكلو « هتدلب هديؤت

 رئاودلا هيلع رودتو « بلهملا نب ديزي ةروثلا سفن روثي

 ءابطحلا قشتمي ذإ « ةريثك ةباطخ ةضراعملا هذه فوفص ى اناقلت ًامئادو

 ىلع ضاقتن الل نوعدي امك « اه نوعدي . ةيسايسلا مهبهاذم ريوصت ىف مهتسلأ

 مهجورخ اهيف نوروصي :ةبهلم ةباطخب نييومألا راصنأ مهاقليناكو . ةيمأ ىب

 طاشنل ةوق ىف أيه كلذ لكو . قيرطلا نولضسي مهنأو مهيغتشو ةعامخلا ىلع

 ىف داوقلا ةباطخ بناحلا اذه ىلإ فيضن.نأ نكمملا نمو : ةيسايسلا ةباطحلا

 رعشلا اهعم مدتحا الإ ةكرعم تمدتحا املق ذإ « ًابرغو ًاقرش ةيزاغلا شويحلا
 تاموصخ نم لئابقلا نيب مدتحا ام فيضن نأ ًاضيأ نكمملا نمو . ةباطحلاو
 انب رم ام وحن ىلل نيرذنم نيدعوتم نوبطخم مهنلعج انك نولتتقي مهلعجب ةيلبق

 ماشلا ىف ءاوس ةيناث ةهج نم ةينعلا لئابقلاو بلغتو ةهج نم سيق تاموصخ قى

 هذه ةنسلأ نم علدنا امو «ةرصبلا ىف دزألاو اوممت تاموصخ كلذكو :ةريزحلا ىف وأ

 مملو تاييظع انمدق امك - ىهو . ناسارخ ىف ًاعيمجب تاموصخلا

 وأ وأ م مهترصتو ةيمأ ىبب نم لئابقلا فقومو ةسايسلاب ةيلبقلا تايبصعلا اهيف

 . مولع مهضاضفلا
 ًاراثآ كلذل اندجو اهدوفوو لفاحلا ىلإ اهادحأو اهبازحأو ةسايسلا انكرت اذإو

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ةايح ذنم ريكت دوفولا هذه تذخأ دقو « ةيلهاحلاا ذنم ةميدق

 ترحبتساو راصمألا تريصمو حوتفلا تحتنف الو . ةكمحتف دعب ةصاخو ءملسو
 نمو « حتفلاب مهنوثبني نم نيدشارلا ءافلحلا ىلع مدقي ناك تعستاو ةلودلا

 لوحت ف « ةيمأ ىب ىب رصع ىق لخدنو . دينا رضملا قف مهدت ةحباج ف نوركذي

 دوئش ىف ةثدحتم « ةالولا روصقو ءافلحلا روصق دصنق-: ٠ لويس ىلإ دوفولا هذه

 0 ةركف هل“ نعت نيح راصمألا نم ”دوفولا همادقتساب ةيواعم رهشاو . اهموق

 اهماوقأ نع بونت دوفولا هذه تناكو . هدعب نم ةفالحلا ديزي هنبا ةيلوت ةركفك



 م

 ىتقئبناو .ىوكشلا بجويام اهب "ملي نيح اهاوكش ْثَب ىفو ديدحا ةفيلحلا ةعيب ىف
 « تاماقملا مساب دوفولاهذه لفاحم نوُمَسُسي اوناكو . ةيزعتلاو ةثنهللا بطخ ءانثألاهذه
 نع 98 ىذلا مهديس تاماقملا هذه ىف موملا نع بوني ناك ةداعلا قو

 ىرابتي ذئنيح « مهعوم علا نأ نايحألا ضعب ق فداصتيو . هبأر

 . ةحاصفلاو نايبلا ف قبسلا بصق هل نوكي نأ مهنم لك لواحيو « اهؤابطخ

 ذإ « ةباطحلا ف عساو طاشن ىلإ مالسإلا عفد ةسايسلاو لفاحملا بناجيو
 همالعأ مالسإلا بكر ناّنيأف «نيديعلاو ةعمجلا ةالص نم أزجتي ال اءزجم اهلعج
 مهْمسُمي © ةنسحلا ظعاوملاب سانلا ءابطحللا ظعي ىك دجاسملا ىف رباملا تبصتنا
 نأ ةعامجس ثبلت لو . ءابطخحلا نم ريبك روهمجو « ةالولاو ءافلحلا كلذ ىف
 هللا لص لوسرلا ميلاعتو ميركلا نآرقلا ىده ةمهلتسم سانلا ظعت اههايح تاع
 نم ةعامجم مهبناجي رثكو ؛ ٍرصم لك : ىف ةعامجلا هذه دارفأ رثكو « ملص هيلع
 ميكحلا ركذلا ىآ ريسفتب مهصصق نيجءزام سانلا ىلع نوصقب م « صاّصقلا

 نووهسي اوناكو . ىييدلا مهارتو ةيوامسلا بتكلا لهأ تافّلخم نم ريثكبو
 هذه ىف ديزتي مهم رفن ناكو ؛ ةبيجع رابخأ نم مهيلع نودروي امب سانلا

 2 مهنم نورفني اهكاسنو ةمألا داهز نم نيريثك لعج امم , ًاديدش ًاديزت رابخألا

 ىلع ءارزإلاو مهل ةوعدلل مهضعب نولغتسي هءاسفلخو ةيواعم اوأ نيح ةصاخو
 نأ فيرطلا نم لعلو . '''ةيرهش تآفاكمو بتاور مل نيضراف '١( ٠ ههموصخ
 ناك انك « لاتقلا ىلع دنحلا سيمحتل شويحلا ىف نوُشبني اوناك صاصققا ءالؤج
 2 ةريثك كلذ ىلع لدت صوصن ىربطلا فو ٠ ظاعولا نم ةعامج مهعم تبني

 1 1 ل اسمح هدنج- ىلع ”صقنب ىجيراح ا ًابيبش لزان نيح ءاق'رو نب باّستع دجن ذإ

 ىدزألا عساو نب دمحم هدنج» ظعاو نع لأسي ناسارخ ىف ملسم نب ةبيتق دجن اك

 جراوحلا ناك دقن « ةلودلا شويج ىلع ًارصاق كلذ نكي ملو .«*'روهشملا كسانلا

 « ىرتفصلا حرسم نب حلاص مهصاّصنق رابك نمو ٠ بهذملا سفن بهذي
 .ه1/ه ىربط () ١ ص ىدنكلل ةاضقلاو ةالولا ةيشاح رظفا )١(

 .7077/نييبتلاو نايبلا ( ؛ ) ؟ 57/7 ( قالوب ةعبط )ىزي رقملا ططخو 04

 . 7١9 ص ةاضقلاو ةالولا (؟ )
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 وحن ىلع تاروثلا باعصأ عنصي ناك كلذكو « 2" هصصق همت نارا ىربطلا فو

 : ("' ناسارخب جي رس نب ثراحلا ةنتف ىف هعينصو ناوفص نب ملهج نع فوعن ام

 لقعلا اقر حضتب ذخأ ٠ ٠ صصقلاو ظعولا ةئيب « ةينيدلا ةئيبلا هذه قو '

 ى بشني ريثك ”لدج اذإف « ةيبنجألا تافاقثلا زونك نم باصأ امب ىنرعلا

 نإو ًانمؤم ملسملا "دعي لهو :لمعلاب نامبإلا طابترا ةلأسك « ةديقعلا لئاسم
 ةايحلا ىف ريم ناسنإلا لهو ةدارإلا ةيرح ةلأسم لثمو « ةيئيدلا ضورفلا دؤي مل

 ةيهإلا تاذلا نيع ىه له « هللا تافص ةلأسم لثمو . ةوق الو هل لوح ال رّثيسم وأ

 « ةلزتعملاو ةيردقلاو ةئجرملاو ةيرّابتللا قرف تنوكت ام ناعرسو ٠ اهريغ وأ
 . عضوملا اذه ريغ ىف هل انضرع امم

 ةيديقعلا لئاسملا هذه ىف اليوط ”الادج تلداجت قرفلا هذه نأ مهملاو
 لك اهل اودشح تارظانم ىهو « اهنيب ةفينع تارظانم مايقل حشر لادج وهو
 . ىطنملا ناهربلا ىلع اهرادم ةيلقع ةلدأو ةنسلاو باتكلا نع ةيلقن ةلدأ نم نكمي ام
 فئاوط ًاضيأ لداجنت تناك لب « بسحف اهيب اهف لداجتت قرفلا هذه نكت ملو

 تونيعتسي ادعم ف مهري اوناكو « ةيواهسلا ريغو ةيوامسلا تانايدلا باحصأ نم»
 فوقولا اوبلطف « ةيبنجألا تافاقثلاو ةفسلفلا نم ةفلتخم بعشبو ىنانويلا قطنملاب

 ةفرعم ىف ةيبرعلا فئاوطلا قبسأ قو دعي ةيحانلا هذه نم مهو . هلك كلذ ىلع
 . هتاجاجتحا قئاقدو ىنجألا ركفلا نوئش

 روص هعم تقئبناو 2 ةيمأ ىنب رصع ىف مالكلا ملع قثبنا وحنلا اذه ىلعو

 نإ كيف ةديدج.:روص ىهو « ةرواحنلاو ةرظانلا ر وص ىه ةيلدج ةيباطخ

 ةلدأ ضقن ىلإ ىعست تناك روص « ةينيدلاو ةيلفحلاو ةيسايسلا ةباطخحلا روص

 نوعمتجي سانلا ناكو . ءارآ نم هيلإ نوبهذي اهف نوعودخم مهنأ نايبو موصحلا
 « هياحصأ هعمو رظانملا اهيف فقي « تاقلح ىف روصلا هذه باعصأ لوح نم

 مطحيي نأ لواحيف هراصنأ نيب همصخخ مدقتيو « ليلد لكب همعديو هيأر نلعيف

 قدم ئرسو . ا ا 2 هم ادق ليلد لك هل

 ب اديعن اًنيقر ةباطحلا قر ىف رثأ نم ٠م تارظانملا هذمل ناك ام

 )١( اهدمي امو م/5 ىربط (؟) 1 .ةهءر/و ىريط .
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 ةسايسلا ءابطخ

 ىلع تراد ذإ « امظع ًاضوهبن تضبو رصعلا اذه ى ةيسايسلا ةباطحلا تمع
 تدجيو برحلاو ملسلا ى كهجبو تيلو نايأف « ةلودلل ضراعم وأ ديؤم ناسل لك
 ىلإ مهوليمتسي نأ نيلواحم سانلا نوبطخي ةقحالتم فوفص ى نيصارتم ءابطحلا
 خي راتلاو بدألا بتك جومتو . مهموصخ ءارآ مهعسو ام لكب نيضحاد مهئارآ
 ىأر ىأ كيلع ضرعي ال هارتسف ىربطلا ىلإ 'عجراو مهاوقأو مهبطخ نم هورتن اب
 ًاريثكو ١ هديؤت ججح نم دروأو هبحاص هب بتطخ امب ابلاغ هعفشي نأ نود
 . هيومت نم هيأر ىف ام نيرهظم هموصخ هضقاني ام

 نوربني نوريثك ءابطخو الإ ةريغص وأ ةريبك ةرؤث الو بزح كانه سيلو
 ةعيشلل كلذكو « مهؤابطخ جراوخللف « ةروثلا كلت وأ ٠ بزحلا اذه جيورعلل
 نيضراعملا ءابطحلا ءالؤه لباقي ناكو . راوثلا نم هريغو ثعشألا نبالو نوي ريب زللو
 . مهداوقو مهنالو نع وأ مهسفنأ تاذ نم ةيمأ ىبب نوديؤي نوريثك ءابطخ ةلودلل
 داهحللا ىلع شويحلا نوثحتسي نوهوفم ءابطخخ ب رغو ًاقرش ةلودلا فارطأ ىف كانهو
 ةيسايسلا ةباطخلا ترشتنا كلذبو . اديدش اليكنت مهمادعأب ليكدتلاو هللا ليبس ىف
 . ناسل لك ىلعو تاكم لك ىف

 ىديدش اوناك ذإ ٠ جراوحخلا ىف اورتك اك هؤابطخ رثكي مل ًابزح لعلو
 اوعد لب ءرمألا رثكأ ىف ةعيشلا اعد انآ ارس ان اوع'دسي ملو « مهتديقعل ةسامحلا
 طظحالن نأ ىغبني هنأ ىلع . مهمالوو ةيمأ ىنبب هوجو ىف مهفويس نيرهاش « ًاراهج ا
 مهئيب ريغ نم سانلا نأل ؛ انلصي ملو نمزلا دي نم طقس مهبطخ روهمج نأ
 « ةعامشلا ىلع نيجراخ ًاراوثمهيف نوري اوناك ذإ « اهتياور نم نوجرحتي اوناك
 اهنم تيقب دقف كلذ عمو « اهياورو اهليجست ىلع اوصرحي مل مهسفنأ مهنأ رهظيو
 ةصاخو .٠ تظفتحا اهنإف ًاضيأو ٠ خيراتلاو بدألا بتك اهب تظفتحا ةيقب
 . 237 مهتامسأب « نييبتلاو نايبلا باتك

 اهدعب امو ؟4*+/١ نييبتلاو نايبلا ) ١(
 ,اهدعنامم 54/59
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 ةفّلدع نب دروتسملاو ىملسلا نايئبظ نب ناّئيَح مهئابطخ نم اناقلي نم لوأو

 عفانب ىتلن نأ ثبلن الو . ةيواعمل ةفوكلا ىلع هتيالو ىف ةبعش نب ةريغملا دهعل
 هودجي مل اذإ ىتح هنو رظاني ريب زلا نب هللا دبع ىدل 0 نبا

 لإ جاي مامون اع  اومسقنا كانهو : ةرصبلا ىلإ هنع اوفرصنا مهنأر ىلع

 مهفويس او روشو مهر وت اونلعأف ةقر ةرارألا عرسأو ةيضابإو ةيرفصو تادجتنو ةقرازأ

 بلهملا مل ىأدصتو : ةيمأ ىبب ةالو نم مهوفلخ نم مث ريبزلا نبا ةالو هوجو ىف

 فرمم رش مهوق زمو ١ نورخآ داوقو ةرفص ىلأ نبا
 0 بورخلا هذه نارين تلظ دقو

 هأ نمو « ةباطحلاو رعشلا نم 0 ةيبرحلا كراعملا اهيف مدتحت تناك

 ( زوحاملا نباو عفان دعب مهيلو ىذلا ىلع نب ريبزلاو قرزألا نب عفان مهابطخ
 . باوثلا نم هللا دنعامل ًابلط داهشتسالاو لاتقلا ىلعاهيف مهضرحي ةفلت بطخ هلو

 نوعدي مهارن ذإ « مهراعشأ ىف اهانفصو ىلا حورلا سفن مهتباطخ ىف اناقلتو
 ةايح اهمإ « ايندلا ةايحلاب نيهبآ ريغ رانلا ىلع شارفلا ىئارت توملا ىلع ىئارثلل

 ليبس ى نوب راحي امإ مهو . ةرخآلا رادلا ىف ةدلاحلا ةايحلا نوديري مهو « ةفئاز

 « ةداهشلا سمتلي مهنم لكو « مهيأ, ف تلض ىلا ةئفلا كلت نوبراحي « قحلا

 ىلع وهو « رْثجأو صيحمت نينمؤملل ءالبلا نإ :١ "هبطخ ضعب ىف ريبزلا لوقي

 . « نيقتملل ةبقاعلاو سرألاف نرفاكقملا مكنأب اوقثو . ىزخو ةبوقع نيرفاكلا

 مهريغو 0 ركل .ةلطبملا ةئفنلا مهدوصخو ةقحما ةئفلا هيأر ف مهف

 نويلطي كلذل مف 2 ىف مهريغ ىلتق امأ ةنخلا ىف مهالتفو « نورفاكلا

 « ةلئازلا اهعتمو ايندلا نم ٠ ملح. ىبح « هيلإ ةلجنعلا نوبلطي لب « داهشتسالا

 م ايندلا ىلع اويل-غ نيذلا مههوصخ ص ةبلغلا نم ًابرض هسفن توم لا ىف نوري امنأكو ٠

 . ةرخآلا ىلع ًاضيأ مهوبلغي نأ نوديري الو
 هبناوج ضعب ق لوحترل ىبح « ايندلا نم ًاريفنت مهرعش ىف انظحال انك اذإو

 ىرَطَق ةبطخ ىف اناقلي ام وحن ىلع « مهبطخ ىف نأشلا كلذكف ةصلاخ ةظعوم ىلإ

 : ""' طفلا اذه ىلع اهلهتسي وهو « ىلع نب ريبزلا دعب مهدئاق ةءاجنفلا نبا
 . ١4١/4 ديرفلا دقعلاو ءه./و . 51٠ ص درملل لماكلا )١(

 رابخألا نويعو١١/؟ نييبتلاو نايبلا (؟ )



 ك1

 ...تاووشلاب ْتَنْفْح : 7 ةرضّتخ ةولحابمإف .ايندلا 2 لح لف ديباامأو
 امارس نم قلي لو « ةربدع اهدعب هتبقعأ الإ 1"! ةربح ىف اهنم نكي ملأرما نأ عم
 هيلع تلطهالإ :ءاخر ا ول ا . ا

 « ةركنتم ةلذاخ هل ىسمت نأ ةرصتنم هل تحبصأ اذإ ئرحو « ءالب
 تتآنإو.'" ىلؤأو ناجم لعام ال م

 قرما سلمب' لو ءامسقن اهبئاون نم هتقهرأ امنع بهافرو '"”اهتراضغنم !هرما
 « اهيف ام رورغ ةرارغ « فوخ (”'مداوتق ىلع اهنم حبصأ الإ نمأ حانسجب ف اهنم
 . « ىوقتلا الإ اهداز نم ءىش ىف ريخ ال « اهيلع نم ناف « ةيناف

 « بيهرتلاو بيغرلاو ظعواا نم وحنلا نس ىهو ةبطحلا ىضمتو
 ىبح عجسلا ىرطق اهل راتخا دقو « هريسسأ ةعورو ظفللا لامج.نم اهيف ام حضاوو

 هيلإ فاضأ لب ٠ عجسلاب فتكي ملو « ريثأت ىوقأ هيعماس سوفن ف رؤي
 . هيناعم قيمنت نم ديري ام لك غلبي ىتح « قابطلا فاضأ اك « ريوصتلا

 بدئ نب ديزو ىركشتيلا لالهنب ةدْئيَسْع ةقرازألا ءابطخنم رهتشا . 4و
 . ريغصلا بر دبعو ىدايإلا

 ناك ىذلا جّرسمنب حلاصو ناّنطحنب نارمع ةيرافصلا ءابطخ نيب اناقليو
 ةيمأ ىنب ىلع لمح هصصقو هظعو ىف ناكو ًاريثك اصصق مهيف صقيو مهظعي
 هباصصأ ةراثإ نم غلب اذإ ىح « ءاوعش تالمح ةيمالسإلا ةعامجلا نم مهعم نمو
 ىذلا بيبش هفلخف «لتاقو « جاتجحلاا ىلع جرسبخ دارأ ام لصوملاو ةريزحلا ىف
 : ("'هظعاوم ضعب ىف حلاص لوق نمو « اليوط جاجحلا شويجب خود

 «توملا ركذ ةرثكو ةرخآلا ىف ةيغرلاو ايندلا “ىف دميزلو هللا ىوقتب مكيصو 0

 هللا دنع ايف دبعلا 5 ايندلا ىف ةداهزلا نإف « نينمؤملا بحو نيقسافلا قارفو

 قبح + هبر نم دبعلا يخت" توملا ركذ ةرثك ْنِإو « هللا ةعاطل هندب غرفتو

 . ًاولح راص : ىلولجا () . ةرضان : ةرضخ )١(
 . ءابولا نم : فوأ (1) . رورس : ةريح (؟)
 . بصخلاو ةراضنلا : ةراضغلا (7) . ةليلقلا ةرطملا : ةيبغلا .ليلقلا رطملا :لطلا (؟ )

 .رثاطلا حانج مدقم ىف شيرلا : مداوقلا (8) 2 ةهاحسا : ةنزملا . ريثكلارطملا : لطحلا (؛)
 . ه0/6٠ه ىربطلا خيرات (9) . ةرطمملا
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 ق هللا لاق نينمؤملا ىلع قح نيقسافلا قارف نإو « هل نيكتسيو لا أ 0

إ يبق ىلع" ملا تام مهنم دحأ ىلع لصت الوز:
 رفك مهن

 ةمارك هب كاني ىذلا لا نينمؤملا بحنإو (نوّمساف مهو اوتامو 0 هللاب

 . « نيرباصلا نيقداصلا نم مكايإو هللا انلعجس : هتمحرو هللا

 ىبب لاتقىلع مهضرحيو ةيردفّصلا نم هلوح نم ظعي ةلكاشلا هذه ىلع ىضمو
 نينقوملا نينمؤملا مااوخإب اوقحلي نأ مل اًئاح « لوقي امك ةملظلا لالضلا ةمئثأ ةيمأ

 ةباطحلاب را نيب رهتشانميو . هللا ناوضر ءاغتبا ةرخآلاب ايندلا اوعاب نيذلا

 جرخ ىذلا سيقنب كاحضلاو نك يعل ةرزسع نب 0 مكح نب حامرطلا

 . تقولا نم ةريف قارعلا ىلع بلغو دمحم نب ناورم دهعل-

 ةيضابإلا امأ « تادجّتنلا ءابطخ نع خيراتلاو بدألا بتك انئثدحت ملو .

 « قحلا بلاطب بقلملا ىدنكلا ىبحي نب هللا دبع ةباطحلاب مهيب نم رهتشا دقف
 تومرضح ىلع ىلوتسي نأ عاطتساو ١14 ةنس ىف نييومألا ىلع ةروثلا ىلإ اعد دقو

 . هيلع تلوتساف زاجحلا ىلإ هدئاق ةزمح ىلأ ةدايقب هشويج تهجتاو « نعلاو
 بطحخ ةزمح ىألو . هباصن ىلإ رمألا تدر نأ دمحم نب ناورم شويج ثبلت مو
 هبطخ عورأ ناك امبرو « مدلكلا ضار وم تاكا لعاوي ةلالد لدت ةروثأم

 ءانثلاب اهلهسي وهو « 2"'ةنيدملا ىف اهاقلأ لب لاقيو . ةكم ىف اهاقلأ ىلا هتملك

 ىبب ءافلخ نم هدعب ءاج نمو نامع ىف نعطي نأ ثبلي الو رمعو ركب ىنأ ىلع
 « ملظلاو شطبلاب ةيعرلل مهذخأو هماكحأو هللا دودحل مهليطعت ًاروصم « ةيمأ
 . كلملا دبع نب ديزيو ةيواعم نب ديزي لثم نوهناو وهللاب مهنم اورهتشا نمب اددنم
 ايندلا ىف مهدهزو مهاوقتو مهتديقعل مهصالخإو جراوخلا ريوصت ىلإ لقتنيو
 ةايحلا « ةايحلا لك ةايحللا هيف نوري ذإ داهشتسالل نيبذعتسم هللا ليبس ىف مهد اهجو

 : مهبابش نع ًاثدحتم لوقي « ىنافتت ال ىلا ةيقايلآ

 نع 'ةليقث « مهنيعأ رشلانع ”ةضيضتغ مهبابش ف ١" نولهتكم هللاو بابش »

 4/5٠ 1٠١. قاغألاو . ثيغتسيو عرضي : رأحب )١(

 . لوهكلا ةنازر م نأ ديري : نولهثكم (8) 0 نويعو ١؟؟/ نييبتلاو نايبلا رظنا (؟)
 ا 44١ر4 ديرفلا دقعلاو ١45/٠ رابخألا
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 فاول ىف مهيلإ هللا رظني «رهتس م "7 حاللطأو ةدابع '''ءاضنأ « مهلجرأ لطابلا

 رك ذا قنا مهدحأ ردم اهلك 4 تامر لف طا ةينحنم « ليللا
 0 ”نأك ”ةقهش قهشرانلا ركذنم ةبآب رم اذإو « اهيلإ ًاقوش ىكب ةنحلا

 . راهلا لالكب ليلا لالك ؛ مو لوصوم . هينذأ نيب

 تيضختنادق فورسلاو '*” تعرشت "أدق حامرلاو '؛ !تقّوف دق ماهمسلا ار اذإ اذإ

 ع هللا دو ةبيتكلا ديعوب اوفختسا "تقربو توملا قعاوصب ةبيتكلا تدعرو

 7-2 « هسرف قنع ىلع هالجر تفلتخا ىتح « امادق مهنم بابشلا ىضمو

 . ءامسلا ريط هيلع تطحناو «ضرألا عابس هيلإ تعرسأف  ههجيو نساحم ءامدلاب

 « هللا فوخ نم ليللا فوج ىف اهبحاص ىكب املاط رئاط راقنم ىف نيع نم مكف
 ليللا فوجىف اهبحاص اهيلع دمتعا املاط اهمّصْنمم نع ْتلاز فك نم م

 . ١ هلل دوجسلاب

 ةيلط ظافلأ ىف اهجءا ارخنإ ةزمح وب مكحأ جراوحلا تانغ ةعئار ةروننص" هو

 جراوخلا ىوقت ليثمت نم دارأ ام لكب طيحت ناعمو ءاهتبوذعب تولقلا ليمن

 "وت لك توملا ضايح: ىلع مهعافدنا ليشكو ؛ معنلا نم هللا دنع امل مهزاثيإر

 ناويحلا حابس هشونت نأو « حامرلاب اصدق تومي نأو دولحلا رادىلإ قباسلا نوكي نأ

 . هبر ناوضر قحتسي ىح « ريطلاو

 ىلع اوناكو «نوريثك ءابطخ ةعيشلل ناك مهؤابطخ جراوخلا ناك ام وحن ىلعو
 1 « ةفالخلا اوبصتغا مهمأو «ةيمأ ىبب ًامئاد نوددني جراوخللا ءابطخ ةلكاش

 اكو . ميركلا هلوسرو نآرقلا همسر اموةعيرشلا ماكحأ اهيف اولّطع هداج ريس اج

 7 ونب مهيلع ىغب نويعرشلا ةفالحلا باعصأ رم لع ءانبأ نأ نود دري نولازي ال

 مهتباطخ ىف ًامئاد راكفألا هذه رودتو . ميركلا لوسرلا نع مهماريم ميس اوعزتنا
 عمتجاو ةفوكلا نم برقا نيح نيسحلا دنع دجن ام وحن ىلع « مهنعأ ةباطخو

7 

 )١( ىرل دعأ اذإ كلذ هب عنصي مهسلانم رولا . نولوزهم : ءاضنأ .

 ( 0تددص : تعرشأ 6 . نودودكم : حالطأ 0

 )( تلتسا : تيضتنا (1) . ءايعإلاو بعتلا : لالكلا .

 عضوم وهو ًاقوف ١+ اح ٠ مهسلا قوف (4 )
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 دقف « دايز نب هللا ديبع هل هلسرأ ىذلا شيحلا تامدقم هتيقلو هلوح نم سانلا

 . ©30هل ةملك ىف لوقي « ههجوب موقلا ىلإ فرصنا
 . هلل ىضرأ "نكي هلهأل قحلا اوفرعتو اوقتتنإ مكنإف سانلا اهيأ دعب امأ »

 سبيل ام نيعادملا ءالؤه نم مكيلع رمألا اذه ةيالوب ىلوأ - تيبلا لهأ - نحنو

 . « ناودعلاو روتحلباب مكيف نيرئاسلاو + مل

 ًاحضاو ”اليلد هلتقمنم ةعيشلا ذختيو « نيسحلا ”لئْقديو رومألا روطتتو

 ديفح مد اوحابتسا دقف « ةرئاج ةسايس ةمألا نوسوسي مهنأو ةيمأ ىنب ملظ ىلع

 نم ريثك عمجتيف ةيواعم نب ديزي ىقوتيو . ملسو هيلع هللا لص لوسرلا
 نسحالرأثلا نع توكسلا نم مهتبوت نونلعيف « دّرّص نب ناهلس ةدايقب ةفوكلا ةعيش

 « ةروثلا ىلع نيضرح هريغ نو ريثكو ناولس بطخيو . هترصن نع دوعقلا نم ناك امو

 لوسرلا نم مهبارقل ةفالخلا ف تيبلا لآ قح نوررقي كلذ فيعاضت ىف مهو

 « لوسرلا تنب نبارهاطلا-نيسحلا مدنم اوكفس امل نييومألا ىلع سانلا ني ريثتسم

 : '"”هبطخ ىدحإ ىف دّرص“ نب ناملس لوق كلذ نم

 . همدو همحلنم '! ةعضتب و هتراصعو هتلالسو انيبن "دلو انيدلو انيف لتقأ د

 ىلإ اوعجرت الو ءمكبر طخس دقف اوضهما الأ . . لْئبَتلل ًاضرغ نوقسافلا هذختا
 ”نسم اوزجانتنأ نود ًايضار هنظأ ام "هللاو . هللا ىضرَي ىتح ءانبألاو(*” لئالحلا

 .« (* اوريبت وأ هلتق

 : ىرابيال ًابيطخناكو «ىَرملا هللادبعنب هللا ديبع هعم نيباوّدتلا ءامعز نم ناكو

 : 2"'هلوق لثمب نييومألا ىلع ضاقتنالا ىلع مهضرحيو سانلا ظعي ىضف
 ؟ اهنيبن نم ةمألا هذه ىلع اقح لظعأ نيرخآلاو نيلوألا ىف مكبر قلخله »

 ةيرذ نم ةمألا هذه ىلع اقح مظعأ مريغ وأ نيلسرملاو نييبنلا نم دحأ ةيراذ لهو

 تنب نبا ىلإ ("! مرشتجا ام مكغلبيو اورت ملأ «نوكي الو ناك ام هللاو ال ؟ اهوسر

 مهر هيف اوبقاري مل ؟ ضرألا ىلع هومهرارجتو .مدلاب هايإ (*' مهليمرتو . . مكيبن

 )١( اوكلم : اوريبت (ه) ."0م/و6 ىربط .

 ىربط (1) .؛؟8/4 ىربط (؟) 498/4.
 بكتراو فرتقا : مرتجا (+؟) . ةعطق : ةعضب (؟) .

 . مالا همطل اذإ هلمر نم : مهليمرت ( ) . ةجوزلا ىهو « ةليلح عمج : لئالحلا (:0
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 تنب نباو ًامالسإنيملسملا لوأ نبا . . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم دعباق ال
 نأ الإ .. لذاخلل ةمالمولتاقلل ليوف « هيلو هلذخو هودع هلتق « نيملاعلا بر لوسر
 ةبوتلا لبقي نأ كلذ دنع هللا ىبسعو . . نيلئاقلا دهاجيف « مما عما

 ىلإو هتيب لهأ ءامدب بلطلاو هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ مكوعدن انإ .. ةرشعلا ليقيو

 . («نيقراملاو نيذحملا داهج

 قرفو مهب لكن ىومأ شيحي اوقتلاف لامشلا ىلإ ةفوكلا نم نوباوتلا جرخو
 نبا نأ ًامعاز « ىقثلا راتخما مهانقلت كانهو .« ةفوكلا ىلإ اودتراف « مهعومج
 نيدحلملا لاتقب هرمأو ًاريمأ ةعيشلا ىلع هثعب - - هنم هلربت نم مثرلا لع - ةيفنحلا
 ىف ةرووشملا ةيناسنيتكلا ةقرفل يقحلا سسؤملا 000 . هتيبلهأ ءامدب بلطلاو
 « فارسإ وولغنم هيلإ تبهذام ىدمو اهتديقع ريوصت انب رم « ةعيشلا خيرات

 ىدهملا مامإلاو هنيصو هدعتو « ىلع نب دمحم ةيفنحلا نبال وعدت تناك اهنأ فيكو

 ءًاحيصفانسل ناكوأ'' اًيناسيك راصم“ 2 راصم اًنيجراخ راتخماناكو . رظتنملا
 ترك راشألا نب مهاربإ ةدايقب مههجوو « هلوح ةعيشلا عمجف ؛ءاهدلا لهأ نم
 نب بعصم ثبلي ملو . ًافصع مهب اوفصعو «رزاخ » ىف مهب اوقتلاف ماشلا لهأ

 ىف تناكو . ةنحاط كراعم دعب هيلع ىضق نأ هللا دبع هيخأل ةرصبلا ىلاو ريبزلا
 معزي ناك ىتح « ةيلهاخلا ةنهك هتباطخ ىف رثأتي هتلعج « ةريثك ةذوعش راتا
 ى ىحولا اذه ًاروصم «هيلإ ىتحوتي هنأ « عضوملا اذه زيف اني رم اهاوحتت لغ
 ,: 2(! هلوق ةلك اش ىلع بيرغلا ظفللاو ناعالاب اهسشوي 2 نم تارقف

 ةكئالملاو « رافققلاو 3 ايلزو. 1 ناجشألاو ليخنلاو « راحبلا برو امأ)
 ,'"”راطخ ن'دتل لكب « راّبج لك ناتقأل ؛رايخألا نسطعلاوا «راربألا
 لات لوي" رابغأ ليعر اوسيل « راصنألا نم عومجف ' *) داعب ددهمو
 :و « نيملسملا عادتما" تو تئأرَو نيدلا دومع تمقأ اذإ ىتح «رارشأ

 )١( ص لحنلاو للملا ٠١5 . )١( نابحلا وهو ليمأ عمج : ليملا «
 )١( ةبرجتلا صقان وهو رمغ عمج : راغألا .4ه.ء/و ىربط . '

 0 0 6 . قايفلا : هماهملا (؟)
 . عدصلاو قتيلا : بعشل بأر (2) , براضلا : راطحلا ء حمرلا : ندللا (4 )
 . عطاقلا : راتبلا « فيسلا : دنهملا (©)
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 لفحأ ملو ءايندلا "لاوز "ىلع ربكي مل . نييبنلا رأثي تكردأو . نينمؤملا رودص ليلغ
 0 لأ اذإ توملاب

 « ةعيشلا ءابطخ اهد”دري ناك ىلا ىناعملا انل تحضتا دق هنأ نظلا ربكأو

 نأ نيملسملا ىلع نأو « ةفالخلا ىف تيبلا لآ قوقح نايب ىلإ درت ناعم ىهو
 لمح كلذ فيعاضت قو . مهنم نويومألا هلتق "نسم رأثب اوذخأي نأو ؛ مهورصتي
 باتكلا ماكحأل مهضقنو مهملظ نيروصم ةفينع تالمح ةيمأ ىب ىلع مهزابطخ

 بتك تناك نإو :٠ ىجي هنباو ىلع نب ديز ةيعيشلا ةباطحلا مالعأ نمو . ةنسلاو

 ء ىشب ظفتحت ملىه كلذكو ءامهبباطخ نم ء ىشب ظفتحت مل ةقيثولا خيراتلاو بدألا

 ' ةورذلا ىفو ةعيش اوناكو ناحّسو ديزو ةعصئعص : ناحونص ىب ةباطخ نم
 تارواحملاو تاهمصاخلا نم ريثكب ديدحلا ىلأ نبا ظفتحا دقو .ةحاصفلاو نايبلانم

 بلغي تامصاخم ىهو « ةيمأ ىنبب ضعبو صاعلا نب ورمعو ىلع نب نسحلا نيب
 ضعبو ةيواعمو سابع نبا نيب تراد ىلا تامصاختا اهلثمو « لاحتنالا اهيلع

 . ىدوعسملاو ديرفلا دقعلاو ديدحلا ىنأ نبا هب ظفتحا امم هباحصأ

 هللا دبعو : هؤابطخ رثاكتي مل كلذلو « اليوط نييريبزلا بزح شعيب ملو

 بابلألا بلخي فيك فرعي ًاغيلب ًاهوفم ناكو ٠ بزحلا اذه بيطخ ريبزلا نبا
 نييومألا لوانتي هتباطخ ى وهو « هقطنم ةوالحب سوفنلا ىلع لوتسيو « همالكب

 نم هيف نوطروتي امو مهردغ نيبيل نيسحلل مهلتقم لغتسا دقو « حي رجتلاو حدتقلاب
 هل ًاضيأو "١ ٠ هئاكذ ةدحو هقطنم ةوق ىلع لدت جراوخلا عم ةرظانم هلو . ماثآ

 ناورم نب كلملا دبع ءاليتساو بعصم هيخأ ىعن هءاج نيح اهبطخ ةروهشم ةبطخ
 : ©9”لوقي اهيفو « هنيقي قدصو هشأج ةطابر روصت ىهو « قارعلا ىلع

 هللاو انإ « نيح اصلا َرايحلا اوناكو « 7 همعنباو همعو هوبأ لق دقف "لستم نإ »
 «فويسلا لالظ تحت ًاتومو حامرلاب 2” اصمعسق نكلو « (؟”انفونأ فسح تومنال

 ةباغلا دسأ رظنا. رادلا موي لتقّشا دبع هنباو . اهدعب امو ؛م0/4 يربط )١(
 م مر//» رابخألا نويعو 4١١/4 ديرفلا دقعلا (؟ )

 .شارفلا ٍلعتاام اذإهفنأ تح تاملاقي (4 ) . ا

 . ًاعيرس اوم : ًاصعق (0) ١ لمحلا ةعقرم بقع لتق ريبزلا بأ ()
 كومريلا موي لتق. ماوعلا نب نمحرلا دبع همحو



.1 

 مالسإ آلو ةيلهاج ىف فحز ىف لجر مهم لتنق ام هللاو «ناورم ونب تومي اك سيلو
 ايبي.الو . هناطلس لوزيال ىذلا راهقلا كلملا نم ةّيراع ايندلا امنإو الأ . طق

 بدت نإو ءرطتبلا "” رشألا ذخأ اهذخآ مل ىلع ايندلا لبسقتت نإف « هكلم
 . 2« ""نيهملا قرتخلا ءاكب اهيلع كبأ مل يع

 215” ةصلاخ ةين آرق تايآ اهادحإ لعج دقو « ةنودم بطخ بعصم هيخنألو

 ةكم ىف جاجحلا هرصاح نيح ةفيرط ؟”ةرواحم هللا دبع اهنبا عم ءامسأ امهمألو
 . سانلا هنع لذاختو

 هآقلن نم لوآ ناك تاروثلا ءابطخ ىلإ ةيسايسلا بازحألا ءابطخ انكرت اذإو

 نب ورمع مث « ةيواعم نب ديزي دض ةنيدملا ةروث معز ةلظنح نب هللا دبع مهم
 كلملا دبع ىلع راث دقو « هتباطخ ىف هتغالبل قدشألاب بقلملا صاعلا نب ديعس

 دمحم نب نمحرلا دبع كلذ دعب اناقليو . هيلع ىضقو ةرجهلل 594 ةنس ماشلاب
 هتروث ءابطخ نمو « ًاهّوفم ًاهرادم ناكو « جاجحلا ىلع هتروث ىف ثعشألا نبا

 ناولس رصع ىلإ لصن الو . ىعب ر.نب ثبش نب نمؤملا دبعو ىنانكلا ةلثاو نب رماع
 دندلا اًناح ناسارخ ىف ىلهابلا ملسم نب ةبيتق هيلع روثي ىتح كلما دبع نبا
 ديزي ىلع بلهملا نب ديزي ةروث ىناثلا نرقلا لئاوأ عم لبقتسنو . هتعباتم ىلع
 لهأ ىلع مهضرحي هدونج ىف بطخ املاطو ءآغيلب ًابيطخ ناكو « كلملا دبع نبا
 ماشلا

 « بدألا بتكو ىربطلا ىف مهبطخ رئانتت راوثلا ءالؤه نم هانيمس نم لكو
 ملظ نم مهمكح ىف ام نايبو ةيمأ ىبب دض سانلا ةراثإ ىلع رودت اهلك ىهو

 ةعيرشلا ماكحأ اولّطع ًاعيمجمبمأ فيكو فستع نم مهتالو هب مهذخأب امو

 مهداهج لعجي هبطخ ضعب ى بلهملا نب ديزي ىرل ىتح « ءىنفلاب اورثأتساو
 : . *”لليدلاو كرثلا داهج نم ا ظعأ

 «ةيمأ ىبب ءابطخ نيضراعملا ءابطخلا ءالؤه نم لباقملا فصلا ىف فقي ناكو
 ىف ةعنصلا ماكحإب ءافلحلا نم رشا نميو « داوقلاو ةالولا مث « ءافلحلا مهمدقتي

 )١( هر . رطبلا : رشألا .

 ريقحلا:نيهملا . ًاؤخ شهدلا : قرحلا (؟) .  ) )4.#./ه ىربط
 ) *( .#ممهر/ه ىربط (5) ديرفلا دقعلا» ؟؟4ة/ ؟ نييبتلاو نايبلا
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 زيزعلا دبع نب رمعو كلملا دبعو ةيواعم ملكلا ةوالطو قطنملا ةراهج عم ةباطحلا
 : 20 لاقف هتناطخ ىف ةيواعم ةراهم ءارعشلا ضعب فصو دقو « صقانلا ديزيو

2 5 2 2 2 

 """رهجِم هتبطخب نعم اهاّتو ربانملا بوكر

 (”ردهملا هيبْطخ ّلض اذإ رمالكلا ىداوم هيلإ ٌعيِرَت

 « بيهرثو بيغرتو ظعاوم مسقو ء ةصلاخ“ ةسايس ”مسق : نامسق هتياطخو

 باطع نمو ةوق نم هيدي ىف امب ًاحولم ةعاطلا ىلإ وعدي لوألا مسقلا ىف وهو

 ةرجهلل 4١ ةنس ةعامجلا ماع ىف هتبطخ كلذ لّثمي ام ريخ نمو « تابهو

 « لئازلا اهعاتمب قلعتلاو ايندلا نم رفني ىناثلا مسقلا ىف وهو , 14 ةنيدملاب

 هيلإ اهبسن مهما دقو « 2*! ظحاحلا هل اهاور ةبطخ مسقلا اذه لثمي ام ريخ نمو

 وسقي ماهمالا اذهب ظحاحلاو . بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ بسنت نأب ةيرح اهنإ لاقو
 ىف ددرتتو . ةباحصلا ةّلج نم هنأو ىحولا ٍباّدتدك نم هنأ ىسن هنأكو «ةيواعم ىلع

 ماحت نا دينو ديدبلا ع «مهفيلخل ةعاطلاب ةيعرلا ةبلاطم كلملا ديع ةباطخ
 « ةصلاخ ظعاوم ل

 ىلع هتبساحمو دولحلا 3 ىلإ هلاقتناو توملانم ناسنإلا رظتني امع اهيف ثدحتي

 : ©" هل ةملك ى هلوق ةلك اش ىلع هادي تمّدق ام

 مكب مالو : دس وكرت ناو انعا اوقسلختم مكنإ !سانلا اهيأ »

 ءىش لك تعسو نا هللا محو نإ جوخ ني ردو تاي 2 هيف مكييب هلل

 فاخ نمل ًادغ نامألا نأ اوملعاو . ضرألاو تاومسلا اهضردع ىبلا ةنحللا مردحو

 « نيكلاحلا بالسأ ىف زكنأ نورت الأ « قابب ًاتئافو ريثكب اليلق عابو مويا هللا

 . « نيثراولا ريخ ىلإ او درت ىح كلذك 2 نوقابلا مكدعب نم اهفلخيسو

 ةبطخ ديزي نب ديلولا همع نبا هلتق دعب ةفالحلا ىلو نيح صقانلا ديزيلو

 )١( نييبتلاو نايبلا ١//ا ١١ . ) اهدعب امو هو /؟ نيبيتلاو نايبلا ( ه .

 . 7/1١ىلامألاو؛ ١ ١ / ؛ديرفلا دقعلا )١( .اهل ًابضتقم اهطخيف ةبطخلا هل نعت : نعم (١؟ )

 رابخألا نويعو ١١١ /؟ نييبتلاو نايبلا (7 ) : مالكلا ىداوه .مجرت : ميرت (*)
 00 . هلئاوأ

 . 2١/4 ديرفلا دقعلا (؛ )
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 هللا هيلع دهاع امب ىَّفو نإ هنأ ًانلعم مكحلا ف ةرودسدو هتسايش ايف نوصي 11١ ةعيذب
 فق قول ةعاط ال هنإ لوقيو . هوعلخي نأ مهلف الإو ةعاطلاو عمسلا سانلا ىلعف

 1 را ها 2 مهن افلح

 اديدهنو ًاديعو كلذ ىلإ نوفيضي اوناكو «٠ ىرسقلا دلاخو جاجحلاو دايز لاثمأ
 لثمع ام ريخ نمو « جاجحلا هغلب ام كلذ نم غلبي مل ًادحأ لعلو ٌ ةوقلا مادختساب

 اهيفو ٠ كلملا دبع لبق نم ًايلاو قارعلا ىلع مدق نيح ةفوكلا ىف هتبطخ كلذ
 : ("' لوقي

 ىلإ رظنألىفإو ءاهيحاصل ىنإوءاهفاطق ”ناحو ْتَعَسْيأ دق ًاسوعر ىرألفإ ١
 ئواسمو قافنلاو قاقشلاو قارعلا لهأ اي هللاوفإ . ىحذلاو مئامعلا نيب 'قرقرت ءامدلا
 نعال كرر و 0 ! نانشلاب ىل عقم روكا راشب ردح ا أ امقالخألا

 قلد .

 ءاهناديعا 377 جت ءمم ' *) هتنانك بسك نينمؤملا ريمأنإ .ةب رجت نع تش فو ءاكذ

 ىفا"' ماعض ءِضوأ املاط مكنإف « مكيلإ ىهجوف ٠ :ًادومع اهبلصأو : ًادوع اهرمأ 0
 40 كو دلل ماو امأ . ىغلا "نحس مسد سو لالضلا دقارمق معجطضاو نفل
 قيرط ىلع ”نميقتستل هللاو امأ ..؟' لبإلا بئارغ برض مكسب رضألو اصعلا 8
 0 هدسج ىف الغش مكنم لجر لكل ”نعدأل وأ قحلا

 ىلع ذخأي ىتح . برعلا ظفللاب “ىلتمت راعشأب ةبطحلا هذه حتتفي وهو
 ةورذلا ىف دعب وهو .ىوق ىريوصت بولسأب هتبطخ ترخز دقو . مهسافنأ هبعماس
 ةقبط ىف هيبأ نب دايز عم عضويل ىح ٠ رضعلا ىف نايبلاو ةباطخحلا لهأ نم

 «هتماخفو ظفللا ةلازجي زاتمب ناك دقف :هقطنم ةوالح دايز هلضف نإو « ةدحاو

 )١( نييبتلاو نايبلا ١41/5 . ) )4تريتخا : تررف .
 ) نييبتلاو نايبلا (؟  7٠7/5عاملا اك 0( رابخألا نويعو

 /؟ 51 . )١( ريتخا-: ىجع
 .موقلا نيب راس را أ عمج : نانشلا « كيرحتلا : ةعقعقلا (؟ )
 . اهرشق : اصعلا احل (8) اوثحتسا اذإ اهنوكرحي اوناك ةيلابلا ةب رقلا وهو نش
 دنعو برحلا دنع برضت : ظحاحلا لاق (4) هعوري نمل برضي لثم . ريسلل لبإلا
 .دعبتو برضتف اهريغب طلتخت ذإ ضوحلا ىلع طالخلا . هل ةقيقح ال ام
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 نأ ىوريو « ةريثك ظعاومب هل تظفتحا بدألا بتك نأ فيرطلا نم لعلو

 1” «نيرابحلا_ شطب شطب و ةقرازألا ةظع ”ظعيو هنإ هنع لوقيناك ىرصبلا نسحلا
 انيغ نلا :نرأو هتاف ده .ىدقا ىنرأ مهللا » : هظعاوم ضعب ىف هلوق نمو

 « '' ًاديعب الالض "لضأف ىسفن ىلإ ىلكت الو هتبنتجأف

 نط ملكت اذإ ناكو « هيف ناك نحل عم «ًاهوفم ًابيطخ ىرسقلا دلاخ ناكو

 ثحم ةريثك بطخ هلو « هقطنم ةغالبو هظفل لامحلا همالك عنصي هنأ سانلا

 بطخ ىف رثكأو . ةعامجلا لح ضقت نسم ًادعوتم ًارذنم ءافلحلا ةعاطىلع اهيف

 ًاموي بطخي ناك هنأ ىوريو « "هللا بيطخ ىّم ىتح« ظعاوملا نم عمخلا

 : 2"'لاقف « هبوث ىلع ةدارج تطقسف

 ىثوو ءاهحانج اهقوطو ءاهمئاوق جم دأ . هقلخ نم ةدارحلا نم ناحبس و
 . « اهنم ظعأ وه ام ىلع اهطّناسو « اهدلج

 اوبراح نيفلتخم نيرئاثو ةعيشو جراوخ نم ةيمادلا كراعملا داوق ناك اذإو
 فوفصلا ىف ةيمأ ىبب داوق نإف مهئابطخ ةنسلأ ىلع راد اك مهنيدل ًابضَس ةيمأ ىب

 ماشلا لهأ دئاق ةيقع نب ملسم لوق طخ ىلع ٠ معزا نفت نري اوناك ةلباقملا

 نع اوعفدي نأ نوديري موق لاتق لاتقلا اذهأ ماشلا لهأ اي د : ةرتحلا ةعقو قف

 هدنج ٌثحيىف ةرفص ىلأ نب بلهملا لوقو ' مهمامإ رسمت هب وزعي نأو مهيد
 مهإو جراوخلا ءالؤم بهذم مقرع دق مكنإ سانلا اهيأ اي » : ةقرازألا لاتق ىلع

 هذه ىف ةيمأ ىبب داوقف . «'"' ميكءامد اوكفصو مكنيد ىف مكونتف مكيلع اوردق نإ

 مهءادعأ نأو مهبناج ق قحلا نأ نوري مهموصخ لثم اوناك حادا بورخلا

 . لالضو ىغ لهأ

 ىلع مهدونج نوحي نولازي ال مورلا دالب ىفو ًابرغو ًاقرش حوتفلا داوق ناكو

 «ميسامح لعْتشُيي ام مكحلا رك ذلا ىآ نم نيسبتقم هللا ليبس ىف داهشتسالا

 . 5407/؟ رابخألا نويع (؛ ) . ١54/0 نييبتلاو نايبلا ) ١(

 ."0ه/4 ىريط (ه) ديرفلا دقملاو ١07 /؟ نييبتلاو نايبلا (؟ )

 . 55٠١ ص دريملل لماكلا (0) 4/٠ ١.

 : اله ر/ ؟ نييبتلاو نايبلا (؟ )
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 ملسدم نب ةيرتل طخ كلذ لّثمي ام ريخ نمو « مهلاسبو مهتعاجش ةوذج ىك ذيو
 : ""'لوقي اهيفو ةرجهلل ةنس ناتسراخط وزغل أيبت دقو ىهابلا

 2 لاا باكو قداص ثيدحن رعلا لسور هيلع هلا لض هيف هلا كلعو »

 هتك ولو هللك نيدل ىلعهريوظُميل قحلا نيدو ىدهابهلوسر لسرأ ىذلاوه) : اقف
 :.لاقف « هدنع رخذلا مظعأو ٠ باوثلا نسحأ هليبس ىف نيدهاجما دعوو ( نوكرشملا

 ًاتطولم نوئطترالو هللا ليبس ىف ”"ةّصسمخخم الو بصنالوأ أمظ مهبيصيال مهنأب كلذ)
 عيضيإالا هللانإ حلاص لمح هب مه 2 الإ الي ودلع نم نولانيالو رافكلا ظيغي

 مل ع < الإ ًايداو نوعطآقسي الو ربك الو ”ةريغص”ةقفن نوقفندي الو ريدا رجأ
 قوزرم ى هنأ هليبس ىف لق نم ربخأو ( نولمعي اوناك ام نسحأ هللا مهيزجبل
 ) نوفررد ممر دنع ”ءاحالب ًاتاومأ هللا ليبس ىف اولمق نيذلا 00 الو) : لاف

 . مكبر دوحوم او رّتجنتف

 رصنو ىرسقلا نسأ لثم ةباطخلاب دئاق ريغ ةبيتق دعب ناسارخ ف روشأو

 هدنج ى هتبطخو ؛« سلدنألا حتاف دايز نب قراط برغلا ىف اناقليو لاي نبا

 ىح هيبأ نب دايز دنع ”اليلق فقن نأ ريدلا نم لعلو « ''' ةروهشم اهلخد نيح
 . قرو ضوه نم رصعلا اذه ىف ةيسايسلا ةباطحلا باصأ ام ًاحضاو الثمت ل

 دايز هيبأ نب م

 ثراحلا تناك ةيسراف ةيراج ةّيمُسل ليلقب هلبق وأ ةرجهلا ماع ىف دلو
 مَ نمو « أد ع نمش ابق اهجوز هنإ لاقيو «هّبطب رووشملاىقثلا ةادلك نب

 هنأ ىلإ ةاورلا ضعي تيعدبو)» ديبع نب دايز تاياورلا ضعب ىف دس ناك

 اي نكي لو “ اًيمور ًادبع ناك ًاديبع نأو ثراح ا شارف ىلع كلو اع

 )١( (ىلاسلا ةعبط ) ىناغآلو ؟ هةر ؟4١/ هىريط 1١م

 بيطلا حفن رظنا (؟) ١/١١5 رك اسع نباو اهدعب امو ١1/9 ديرفلا دقعلاو ؛
 بهذلا جورمو (سرهفلا مجابد) ؛/٠ هتبسن قيقحتو دايز ةمجرت ى رظنا (؟)

 ج دعس نبا تاقبط ٠ صو ق  7٠١ى ىريطلاو هور ؟ نينار نحل ةباغلا دسأو

 ديب رعلا ةلودلا خيرات باتكو ةقرفتم عضاوم ( نجنتو+ ةعبط ) :ةبيتق نبال فراعملاو: 19 / ؟
 . اهدعب امو ١١ص نزوهلُقل ىووذلل تاغللاو ءاسألا بيذهو ١075 ص
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 « هتوبأ ًايعدم هسفن ىلإ هبسني نايفس ابأ دجن ىبح : رمع دهع ىلإ هعم مدقتن امو
 انيديأ .نيب سيلو . ةدشرل دلوي ل هنأ تنمضت نإو « ةحيحص ةبسن نوكت .دقو
 ناعرسو ٠ قرشلا ىف ةيزاغلا شويحلا عم جرخي هارنو . هتأشن نع حضاو ءىش

 اهمسسقو مئانغلا ليجست ةّبلبألا حوتف ىف رمع دئاق ناوزتغ نب ةبتع هيلإ دهعي ام

 يف تبكي ةزيصبلا#الو مزليو“ باسحلاو ةباتكلا هناقتإ ىلع لدي امم ء«سانلا ف

 هنكلو « هنس]و هئاك ذي 5586 « رمع ىلإ ىرعشألا ىسوم وأ اهملاو هدقويو

 دريف ٠ ىتفرص ةنايخ نع مأ زجع 'ندعأ نينمؤملا ريمأ اي : هل لوقيف « هلزعب رمأي
 . 1١ كلقع لضف ةماعلا ىلع لمحأ نأ هركأ ىبكلو امهم ةدحاو نع ال : هيلع

 «هل ًايتاك اهيلاو رماعنب هللادبع هذختا نامعدهع ناك اذإ ىبح ةرصبلا لإ دوعيو

 سابع نبا ةرصبلا ىلع ىّلو و ىلعل قارعلا راص اذإ ىتح « هلزعيف امهنيب ام دسفيو
 كلذ « ةكمح هل هتباين ءانثأ ىف رهظأو « ًانايحأ هنع هبانأو ءاهجارخ ىلع هلعج
 دزألاب دايز راجتساف «”ىلع ىلع اهدسفأ نم ضعب ممت ىلإ سد ةيواعم نأ
 ةعاط ىلإ ميمتي دوعي نأو « هباصن ىلإ رمآلا ديعي نأ امهنيب عقوأ اب عاطتساو
 حلصأو داسفلا مرف ءاهيلع ًايلاو اهيلإ هب لسرأ ”ىلع ىلع سراف تدسف الو . همامإ

 ىلإ ثعب » ذإ « ةقئاف ةيسايس ةراهمب كلذ ىلإ السوتم عدم ُبأرو كفل

 ( ضعبب مهضعب برضو دعوت ًاموق فوخو ءهانمو هرصن ' نسم دعوف ءاهاسؤر
 مهضعب لتقو ٠ ةفئاط تماقأو ؛ ةفئاطت تيرغر 2 ضعب ةروع ىلع مهضعب ”لدو
 .25”نامرتكب كاد بوبنب وخر اع :مدج اهيف قلي ملف سراف هل تّدفصو «ًاضعب

 ناورشونأ ىرسك ةريسب هبشأ ”ةريس انيأر ام » : نولوقي اوناك سراف لهأ نإ لاقيو
 هنبال هدهعىلع لظ ”ىلع لق الو . « "'ةارادملاو نيللا ىف ىنرعلا اذه ةريس نم
 هبتاكف « سرافب مصتعا را ىلإ رومألا ديلاقم تلوحت اذإ ىبح . نسحلا
 ًاركاذ «ىنقثلا ةبْئعش نب ةريغملا هيدل طّسوو هل فطلتي ذخأ مث «ًادعوتم ةيواعم
 . اهظع احرف هب حرفو . هتعاط ىف لخد ىتح « هب لاز امو : محسرلا نم امهنيب ام
 هيلإ راص الو « قارعلا حالصتسا ىف هنع هل ىنغ ال هنأو « هلضف فرعي ناك ذإ

 )١( نييبتلاو نايبلا ١/ . 559ىربط (؟) 6//ره1٠١.
 ىريط ( ؟) 4/٠١١
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 هتبسن ىلع نيرضاحلا دهشأو « هيدي نيب هسلجأو « ربنملا دعصو سانلا عمج
 بسنلا اذه ىف نوكشي اولظ نيريثك نأ ريغ . ةعامج- مهنم كلذب تدبشو ؛ هيبأل

 ؛ةرجهلل 48 ةنس ناتسجسو ناسارخو ةرصبلا هالو نأ ةيواعم ثبلي ملو .هنومهيو

 اهيلاو تام نيح ةفوكلا هيلإ مضي ةيواعم لعج ام ريبدتلا نسحو مزحلا نم رهظأف

 ها ةنس هتافو ىح هعيمج. قارعلا ىلع ًايلاو حبصأ كلذبو « ةبعش نب ةريغملا

 جراوحلاب عنص كلذكو « ةدشلاو فنعلاب ةانحلاو قاسفلا ذخأ دقو . ةرجهلل

 «ةيواعم ىلإ هب لسرأ دقف « ةروهشم ىدع نب رجح عم هئتصقو ةعيشلاو
 كفس ىلإ دمعي نكي ملو « نيللاب هتسايس طلخي ناك هنأ ىلع . هفتحىقل كانهو

 ضعبب اهضعب لئابقلا برض ةسايس عبتا دقو «ةليحلا هزجمعُت نيح الإ ءامدلا
 نسحي رظنلا ديعب ًارهام اًنيسايس ناك هنأ ققحما نمو . ةلودلا نعو هنع مهلغشي ىتح
 . ةياغ دعبأ ىلإ رومألا فيرصت

 اظربع هناك وجي تبع فرعي «هتباطخ ةدوج ىف ىرابي ال ابيطخ ناكو

 هب رصاعم نم ريثك هتباطخب هاون دقو « ةدئفألاو٠بولقلا هل ىغصنو عامسألا "0

 ا : ىبعشلا لوق ةلكاش ىلع

 دوجنأ ناك رثكأ املك هنإف ًادايز الإ ءىبسي نأ نم ًافوخن تكسي نأ تببحأ

 ظعاوملاو ةسايسلا امه نيعوضوم ىف رودت جاجحلا بطخل ثم هبطخو .« ''”امالك
 ةبطخ عورأ ىه ةليوط ةبطخو رقفو اياظش لوألا هبطخ نم تيقب دقو «ةينيدلا

 اهنأل كلذب تيم" ع ؟'ءارتبلاب ةبقلملا ىهو « رصعلا اذه اهفّدخ ةيسايس
 . ةاورلا ضعب اهيلع هلخدأ دقو  ""”ديجلاو ديمحتلاب ئدتبت م

 دعب اهْمأ ةرصبلا ىلإ تدر ىلاو اهب رهتشا ىلا دايز ةسايس لمست ةبطخلاو
 ريوصتب اهأد دقو 7 لح بطضاو 0 00 اهيف ثاع نأ

 : لوقي « ةرهاطلا هيغل 556 ف

 . ١١١ر/+ ديرفلا دقملاو ؟١/١41 رابخألا . 58/؟ نييبتلاو نايبلا ) ١(
 . 55/5 رظناو 5/؟ نييبتلاو نايبلا (” ) ١ نويعو:؟/؟ نييبتلاو نايبلا ىف اهرظفا (؟ )



 1 آه

 ىلعهلهأب قوملا ىنغلاو ءايمسعلا ةلالضلاو ”٠ ءالهتحللا ةلاهجلانإف دعب امأ »

 اهيف تبثني ماظعلا رومألا نم مكؤاملح هيلع لمتشيو مكؤاهفس هيف ام رانلا
 دعأ ام اوعمست مو هللا باتك اوءرقت مل مكنأك « ريبكلا اهنع '"' شاحْستسي الو ريغصلا
 نمزلا ىف هتيصعم لهأل ملألا باذعلاو هتعاط لهأل ميركلا باوثلا نم هللا

 ةعماسم دس انللا هينيعا ل ٠ 9 تفرط نك نونوكتأ « لو زيال ىذلا (؟9 دمارسملا

 ثدحلا مالسإلا ىف مدا نورك ذت الو ةيقابلا ىلع ةينافلا راتخخاو تاوهشلا

 ريخاوملا هذهو هلام ذخؤ يو رهيب ف يعضلا مككرتنم هبلإ ١ اوقسبْسمَت ل ىذلا
 ا ليلق ريغ ددعلاو «.رصبملا راهلا ىف ةبولسملا ةنيضلو وعملا
 نيدلا مدعابو ةبارقلا مرق !؟رابلا ةراغو ليللا 07 جلاد نع ةاونغلا عنمت ابن

 ههيفسنع بذي مكنم ئرما لك سيلأ .سلتخما ىلعنوضُنغستو رذعلا ريغبذو رذتعت
 « ءاهفسلا معنا دقو ءاملحاب مث ام. ًاداعم وجيري الو ةبقاع فاي ال نم عنص

 . ؛ مالسإلا مرح اوكهننا ىح مهتودعكمايق نم نوري ام مجب : لزي ملف

 ةايح اهيلإ تبننا ىلإ تاهت زوبع سح ملح  لهسسا وحنلا اذه ىلعو

 ءارو هللا باتك اوذبتنا مهنأب هيعماس عرقي كلذ ءانثأ ىف وهو ء ةرصبلا ىف سانلا
 ةميدقلا ةينثولا مهن ”ايج نوري اوداع امنأكو « دولحلا راد ىلع "ةينافلا نيرثؤم مهر ؛ ,ظأ
 لقتنا دارأ م لك كلذ نم غلب اذإ ىتح . مثإ نم اهيف ناك ام لكو
 : لوقي ٠ تابوقعلا بورض نم مل هدعأ امو مهمكح ىف هتطخ روصي

 ريغ ىف نيل :.هلوأ هب حلص امب الإ حلصي ال رمألا اذه رخآ تيأر ىفإ و
 0 اوا"” ىلوملاب ”ىلولا نذخآل هللاب مسقأ فىإو « فنع ريغ ىف ةدشو فعض

 أ مقسلاب هسفن ق م حيحصلاو يصاملاب معيطملاو ربدملاب ”لبقملاو نعاظلاب

 ىل مقتستو وأ( دئيسعس كله دقف دعس جْنا) : لوقف ءاخأ يكدم لجيلا ىلي ىبح
 ليللا جلادو ىايإو ءهل بهذ ا نماض انأف هيلع مكنم بقت نم . : منانع

 ذخآ ال ىنإف ةيلهاحلا *' ىرعدو ىايإو .. همد تكفس الإ جلد قوأال ىنإف
 . ةبيرلا 0 .ءاليل ةليالوقت اكدكؤم فصو :ءالهملا )١(

 ماا جادلا (5) .رفني : شاحني (؟)
 : ليملا ءديسلا : 0 6 . مئادلا : دمرسلا(؟ )

 الا ا 0( . تعمدق ءىثب اهباصأ : هنيع فرط (؛ )

 . هيوقل صخشلا نم تيب وهو ع« روخام عمج : ريخاوملا (0 )
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 بنذ لكل انثدحأ دقو نكت مل ًاثادحأ مثدحأ دقو . هناسل تعطق الإ اهب ًايعاد

 بقت نمو . هانقرحأ ًامرق قرحأ نمو « هانقرغ ًاموق قرغ نف ٠ ةبوقع
 مكتنسلأو مكيديأ ىنع اوفكف ءانيح هيف هاّنفد ًاربق شبن نمو ءهبلق نع انبقن ًاتيب
 هيلع ام فالحب ةبير مكنم دحأ ىلع رهظت الو , ىناسلو ىدي ركنع فكأ

 م05 د اهلعجب (17”نّحإ ماوقأ نيبو ىنيب تناك دقو . هقتع تييرضألا مدلاع

 تملعول هللاو فإ . هتءاسإ نع عزتيلف ائيسم مكنم ناك نف 3 ىبدق يوت لذأ

 ىبح .أرتس هل كتهأ مو اعاتق هل فشكأ مل ىضغب نم ”لّسلا هلتق مكدحأ نأ
 10 اوعارأو مكرومأ اوفنأتساف . هرظانأ مل كلذ لعف اذإف . "0 هتحئفص ىلىدبي
 . ( هءوسنس انمودقب رو رسمو «هرسنس انمودقي وسم 0 . مكسفنأ ىلع

 « ةرصبلا مكح ى هروغسدو دايز ةسايس ءالجب روصت ةبطحلا نم ةرقفلا هذهو

 « ةهبشلا ىلع بقاعيو ةدظلاب نخب هنأو ةبوقعلا داوم هيف حضوأ روتسد وهو

 ريثتسي ةيلهاخلا ةيبصعلا ىلإ داعنم نأو « وعر ديال نم لتقل هفيسدر جم دق هنأو
 هتيالو ىف اهباصن ىلإ رومألا ةداعإ ىف ةسايسلا هذه تحجنو . هناسل عطقيس هموق
 ىشخت ال اهيلع حوتفم اهبابو تببتت تناك ةأرملا نإ اولاق ىح ؛ نمألا رارقتساو

 «هذخأيف « هبحاص هيلإ عجري ىتح دحأ هل ضرعي الف طقّسي ءىشلا ناكو ء اصل
 هذه سفن ىفو . هلبق ةالولا نم ًادحأ اهوباهم مل ةبيه هوباه سانلا نإ ًاضيأ اولاقو

 ىلع شطبب امإو ٠ شطبلل شطبي ال وهف « هتيعرب دايز قفر روصي ام ةرمفلا
 هتطخ صخلي نيح كلذب رهجي وهو «سانلاب قيفر نيل كلذ دعب امأ « مارحلا

 ف رهجي نيح ًاضيأو ٠ فنع ريغ ىف ةدشو فعض ريغ ىف نيل اهنأب مكحلا ىف
 « ةثلاث ةرقف ىف ىضعيو . هوعناص ام هءادعأ ىبح سانلا عناصيس هنأب ةرقفلا ماتخ

 : لوقي «٠ هتالوو ةفيلخلل ةعاطلا نم سانلا ىلع بحي ام نيبي

 هللا ناطلسب مكسوسن « ةداذ مكنعو هسا مكل انحبضأ نإ: سائلا ايأ ف

 ةعاطلاو عمسلا مكيلع انلف ءانلو دش ىذلا هللا *' ءىفب مكنعدوذنو « اناطعأ ىذلا

 را اوعرأ (4 ) . ةنيغضلاودقحلاىهو ء ةنحإ عمج : نحإ )١(
 . بورحلا مئانغو جارحلا : انه ءىفلا (ه ) . اهب متهال هن هنأ نع ةيانك . فلخ : ربد (؟ )

 . هتوادعب رهاج : هتحفص ىدبأ 0
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 امو انلدع اوبجوتساف ءانيلو ايف فاصنإلاو ”لدعلا انيلع احا اف
 مكفنهكو نوب دوما مكتساس مهم إف . مينا حالصلاب هللا اوعداو .. انل مكتصانمب 0 2 .٠

 ”دتشيف « مهضُنغَب مكبولق اويرستتالو اوحلصتت اوحلصتب ىو وون هم لإ ىذلا

 نها نان 0 لوطيو 00

 نا زك ىلع ا نأ هللا لأسأ . . محل رش ناكل موف مكل

 2 ةريثك ىعرسصل مكيف ىل نإ هللا عد كلل لال" ذأ ىلع هوذفنأف راالا مب دقت

 2 ىاعرسص نم نوكي نأ مكنم أ ئرما لك رذحيلف

 « سرفلا دنع ةفورعملا ىللإلا ضيوفتلا ة ةركف مهلتسي ةرقفلا هذه ق دايزو
 ةلالد كلذ فو « مصدر لبق نم مهمكحل نوض ومن مهتولم نأي ن لونمؤي اوناك ذإ

 ةلودلا دي ُْى اع ةيعماسأ حولي وضو . ةيبنج-ألا راكفألاب ءايطخلا را ىلع ةححضاو

 امل نيلاوملا نيعيطملا اهاياعر ىلع اهرينتس اهمأو بورخلا ماغدو جارخلا لاومأ نم

 اوعنص نإ مهنأ ةعاطلا .رضقنب مهسفنأ مهم دحت نهد ذيب نأ تيلي الو .ءارخأ

 . باقرلا برسضو مهرظتني فيسلاف
 دايز ةسايس مسرت ذإ « ةصلاخ ةيسايس ةبطخ وحنلا اذه ىلع ةبطحلاو

 اهيف لسلستت رقف ىلإ ةمّسقم ىهو : امهفارطأ عيمجب نم مكحلا ىف هتقيرطو

 ةجءابيدلا لامج- عم اهرارقو اهءاكم ىف عقت ةظفل لكو , ًاقيقد السلست راكفألا

 : بيرغ ملك الو ديمعت الو ردعوت الف ؛ ةلالدلا حوضوو

 وهو «ًاريثك ظعولا ىلإ دمعي دايعألاو عمجللا ىف هتباطخ مكحب دايز ناكو

 لاقي ةظعوم بابلا اذه نم هل قوسنو :ةيسايسلا هبطخ ىف عدبي اه ٠ عدلا هيف
 : 29 قايسلا اذه ىلع درطت ىهو « هديب اهبتك ناورم نب كلملا دبع نإ

 اهب مهباثأو هتيصعم ىلع اهب مهبقاع الوقع هدابعل لعج لجو زع هللا نإ »
 ”ةمعنلا هللو . هايإ هللا نالذخب ءىبسمو هللا :ةمعنب نسحم نيب سانلاف .هتعاط ىلع
 ا يا يمال طخم ا ني نأ اف 1 + ىلملا لع ةجطاو نسا 8

 رّثكتبالو اهنم هيلع ام ىطمعيف هللا اهعّضو ثيحب ايندلا عضي نأ هريغ ىف ةربعلا

 )١( نييبتلاو نايبلا (؟ ) . ههوجو : هلالذا ١//1+” .
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 هللا ِءاَقل نم دب الو « اهءاَقب ىلإ ليبس الو « ءانف راد ايندلا نإف « اهيف هل سيل امم

 «ةزجتعلا هترخأ امليجعتب مكيصوأو ؛هسفن مكراذح ىدذلا هللا مكر ذحأف ٠ لجو رع

 تسيلو « ةبوت ىلع اهيف اوردقت الف « اهيلإ اوراص ىبلارادلا ىلإ اوريصتت نأ لبق
 . « ةبوأ اهنم مكل

 قطنملا ةمالسو ريكفتلا ةقدو مسقتلا نسح نم ةظعوملا هذه ىق ام حضاوو

 عمتسا دقو « هيرصاعم ضعب هنع هلاق ام اقحو . ةجحلاب عانقإلا ىلع ةردقلاو

 . باطحلا ةعاربو نايبلا نْسْْح ىنوأ هنأ نم ء هبطخ ضعب ىف هيلإ

 | لفاحما ءابطخخ

 نوم دقي اوناك ذإ «ةباطحلا نم ”نوللا اذه مق نم اوفرغ نرغلا نأ اني رم“
 . مهلئابقب نيرخافمو « مهيلع يندم مهيديأ نيب نوبطخيف « مهئارمأو مهكولم ىلع
 برحلا ىلع نيئاح وأ نيرفانم وأ رئاشعلا نيب نيحلصم مهماوقأ ىف نوبطخي اوناكو
 . تارهاصملا دّمع ىفو قاوسألا ىف اوبطخ ام ًاريثكو . اهرازوأ عضت نأل نيعاد وأ

 مهي ابطخ مهمدقتي ٠ تافارز لوسرلا ىلع نومدقي ةكم حتف دعب مهارنو

 ىب رصع ىف مدقتن الو . نيدشارلا ءافلحلا ىديأ نيب نويطح ام ارك اوناكو

 مهسوفن ىف اهبوذج ىك ذأ امم ناكو « ًاعساو ًاطاشن ةباطخلا هذه طشنت ىح « ةيمأ

 مهلالو نسح ىلإ اونئمطي ىك « برعلل مهباوبأ اوحتف مهنألوو نييومألا نأ
 .ًاعساو اقادغإ اهيلعنوقدنغُي اوناكو ء مهيديأ نيب "شم مهدوفو تناكف ء مهلودل

 'درتت تناكف « دوفولا كلتل اهعيراصمىلع هباوبأ حتف نم لوأ وه ةيواعمو
 اعلا ما وهو ءاهل ةمالّظ ضيعت ةراتو « اهءالو ةرات نلعت ٠ هتحاس ىلإ ًاعابت

 . هتّنس نونتسي هدعب نم نويومألا ءافلحلاهعبتو « رْمغعلا هلاون نم اهيلعّضْني ءاهب

 هتبطخي رهتشا دقو ٠ لئاو بيطخ ءنابحسس هيدي نيب ةباطحلاب رهبشا نمي
 2" بيطخ بطخي ملو رعاش دشن ملف « هدنع اهب بطخ ىلا « ءاهّتشلا ٠

 ) ١ ( نييبتلاو نايبلا ١/918 .



 ده

 ءىش لكل مهظفحأو همالك لوأل سانلا رك ذأ ناك هنإ ١» : ظحاحلا لوقيو

 عسف ادي ال ىذلا ممن بيطخ سيق نب فنحألا مهو . « ١!هقطنم نم فلس

 ؟مكيف ىلا ةغالبلا هذه ام :١ ةيواعم هل لاق ىذلا عدلا تاسع واكو

 رهمشا ام ىلإ ريشي ةيواعمو « !'!انةنسلأ ىلع هفذقتف انرودص هب شيجت ء ىش : لاق

 ناحوص ونب مهابطخ نم ظحاحلا ركذيو . ةباطحلا نم سيقلا دبع ونب هموق هب
 لوقبو ."' ةلقصمنب ب رسكو ةلقصمنب ةبقرو ةبتقر نب ةلقصمو «ةعيش اوناكو
 (؟!اهضعب نم وأ 10 الو املك ىبمو ( وخلا ا يعست طخ اداع دنإ

 مهسأر ىلعو ) مع ى مهألا ل آس يقلا دبع ىب ىف ناحوصو ةبقر ل آ لباقيو

 ضعب ىلإ عمتسا دقو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هيف لاق ىذلا متهألا نب ورمع

 «ًاعئار ًابيطخ هلاثمىلع هللا دبع هوخأ ناكو « ًارحسل نايبلا نم نإ » غيلبلا همالك

 ناوفص نب دلاخو « هللا دبعو ناوفص هانبا هلثمم «'*”تادافوو تاماقم هلو

 « ىنالكلا ةرارز نبزيزعلا دبع ءانيئبألا ءابطحلا نمو . هللا دبعنب ةبئيش نب بيتش
 ْ : 2"'هلوقب ةيواعم بطاخخ ىذلا وهو

 ء كيلإ ر 0ع حرا لسا يو ل
 . لمأ رفاسو: يندب ماقأ رثألا َيفعو رصبلا ض د ليللا ىف (") ولأ اذإف

 *' ىط-قف كتغلب دق ذإو ود داهنجالاو مولت سفنلاو

 اذه ىلعو .ريوصتلا لامجو ريبعتلا ةقد نم ةريصقلا ةبطحلا هذه ىف ام حضاوو

 هظفل قوري ىتح اليوط اهيف ىَوري بيطحلا ناك ذإ « لفاحما ةباطخ ىضمت وحنلا
 اويلي ىح مهتباطخ ىف نوعجسي كلذ مهلعج ارو « هترضحب "نمو ةفيلخخا
 ىف باّتكلا بابش ناك نأ مهقطنمل مهناسحإ نم غلبو . مهنايب نسحب بابلألا

 فقاوم كانه تناكو . مهعامسا ىلع نيصيرح مهاماقم نورضح قشمد نيواود
 مهْنم لك لواحي نأو منيب ةداحلا ةسفانملا ىلإ ءابطخلا ءالؤه وعدت ةريثك ةيسايس
 ةيواعم دمع موي اورابت : نيذلا دوفولا ءايطخ نم ناك ام وحن ىلع ةبلغلا زارحإ

 )١( نييبتلاو نايبلا 897/1١" . ) )5#”هةر/إ ردصملا سفن .

 نييبتلاو نايبلا (؟) ١/ )5( . 5نييبتلاو تايبلا 0/0/9 .

 )*( رثأتسا : انه ىولأ (؛) .وال/١ ردصملا سفن .

 . ىيفكي : ىطق (8) . 742/1١ نييبتلاو نايبلا ( ؛ )



 رف

 هد نب نارمع نم ناك ام وحن ىلعو «''' ديزي هنبال ةعيبلا

 (؟ ديئولا هنبال ةعيبلاو هيخأ زيزعلا دبع علخ ىف كلملا دبع ةبغر نعاهيف ردص ىبا
 « ةيزعتلاو ةفالخلاب ةئنهللا نيب عمجلا كلذ نمو
 نيح ةيواعم نب ديزي ىلع لخد دّقف « لقوكلا للولسلا .مامه نب هللا دبع

 : ©9"لاقف « لوقلا نوّسيتي هباب ىلع نوعومجم سانلاو فلختتسا

 بابلا اذه حتف نم لوأ ناكو

 كناعأو « ةيطعلا ىف كل كرابو «ةّئيِرَرلا ىلع هللا كرجآ نينمؤملا ريمأ ايد

 «تيطعأأ امىلعهللا ركشاف « ةاهسسج ا ”اهظع تئزر دقلف « ةيعرلا ىلع

 اللا ةفاللغ تيتو ءاقلا ةعيلخ تقف" دقق + تير اه لغ هل ربصأو

 . . « اليزج تئبهوو « اليلج تقرافف

 جوزمملا نيبأتلا اذه نم اناقلتو . ءابطخلل مالكلا باب حتفنا كلذبو

 هيلع تادافولا ةريكب رهتشا نميو . ةلثامملا تابسانملا ف ةددعتم صوصن ةيزعتلاب

 لك نم دوفولا هباب ىلع درت تناكف « ناورم نب كلملا دبع ةيمأ ىب ءافلخ نم

 قارعلا لهأ هوجو نم ةفئاط هعم بحصتسي ام ًاريثك جاّجحللا ناكو . رطق
 لثم نم ظعاو ريغ هيلع دفوف هلأتي هنبا نالس ناكو . هيدي نيب مهؤابطخ موقيو
 ؛1*' زيزعلا دبع نب رمع باب ىلع مهترك باب ىلع ظاعولا ريكي مو , 17 مزاح ىنأ
 . ىظردقلا بعك نب (1"! دمحو مهألا نب هللا '"”دبعو ناو .فص نب دلاخ مهم

 تيسكلا رق الو ةةكلاخ ف ناوفص 24! نب دلال عسوي كلملادبع نب ماشه ناكو

 دايو تاس لإ أحب تسيحَر اب ضرألا هب تقاضو ىرسقلا دلاخ نجس نم
 هفطع اهب لزنتسي !؟!ةليوط ةبطخ بطخ هيدي نيب لمثم اذإ ىح ٠ ٍهلهأ ضعبي

 . هنع افعو هل "قرف « هيلع

 )١( نايبلا والتبيين١ /  00٠رابخألا نويعو ١ ) )1نييبتلاو نايبلا 5/١١ .
 ىلامألا»و ”54/4 ديرفلا دقعلو ٠/١

 . اللا ع الملا

 . 48/1١ نييبتلاو نايبلا (؟ )

 . غةهر/١ بادآلا رهز (؟)

 . ١هر/»# نييبتلاو نايبلا ( 4 )

 .ال/١ بادآلا رهز (0)

 © ١؛#/#و م4/+ ردصملا سفن (07)
 لا” 0 ع2 ”ع6م/» رابخألا نويعو ٠

 رابخألا نويعو 5 هه / ١ نييبتلاو نايبلا ( م )
 1 ."ة:١//؟

 .١١1؟ر/ر٠ (ىماع) فاغأ (9)
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 ءايطخلا ناك دَقف ؛ بسحف ءافلخلا باويأ ىلع تادافولا هذه ريكت : مو

 ىلأ « هيبأ نب دايز ىلع هل ةدافوب ناطح نب تاز رهمشاو ٠ ةالولا ىلع نودفي

 قراخنا عماج مهنم + نوريثك نادل ىلع اودفو نمو . 2 ةعئار ةبطخ اهيف

 مهاراصتناب هربخي نمهيلإ نولسري نوُدنَسي ال هداوق ناكو ”١ هلوق ضعبب هطّخست دقو

 ىلع هئاضقب هئبني ىرقشألا نادّنعتم نب بعك بلهملا هيلإ لسرأ ام وحن ىلع
 0 ةرازآلا

 حالصإ ىفو ؟” تارهاصملا ف موبطخ نع رابخأ تادافولا هذه بناحي اناقلتو

 ىلا كلت ىهو « ةميدقلا تارفانملا لكش دخأت بطخ كانهو .* قيبسلا شاذ

 دقو نييومألا ضعبو ماعلا نب ورمتو مشاه ىب ضعب نيب تثدح اهنإ لاقي

 بدألا بتك ضعب قف و ام هلو ءاحلاخيقتا انح. جرو « اهانفعض هنأ قف

 مهأ ناك امبرو . دايز ىلإ امهعافتراو هجوزو ىلَؤْدلا دوسألا ىنأ ةموصحخ نم

 ةفقو هدنع فقن نأ نسحيو ْ سيق نب فنحألا لفاحلا هذه ق رهشا بيطخ

 . ةريصق

 سيق نب ''' فنحألا
 فنحألاب بنقل ميت رئاشع ىدحإ دعس ىب نم ؛كاحضلا ليقو ءرغص همسا

 عمجمي ناك هنكلو : نيعلا همحتقت مع ءهاعيمتع ةيلجر ف ناك" فحل

 ةحراصمو .سفنلاب َةَقْثو ةءو رمو مزحو ملحو ةك تح نم ءفرشلاو ةدايسلا 10

 دهعلا لوأل هتريشع عم ةرصبلا لزن دقو . ناسللا ةقالذو نايبلا نسح عم ىأرلاب

 ناكو « ةرجهلل ةرشع عبس ةنس رمعىلإ ذفو ف اهمالو ضعب هلسرأو . اهيف ًاكراشم حوتفلاب

 ةدايزنم اهيف هيلإنوجاتح امو مهدلب نوئش هيلع اوضرعيل « هبابش علاطم ىف لازي ال

 . ١١87/١ نييبتلاو نايبلأ 00(

 ١؟هر/؟ ردصملا سفن 2(

 عبط ) ىفاغألاو <44 ص دربملل لماكلا ()
 . 785/14 (بتكلا راد

 نويعو 7 / + « ٠١+ 4 / ١نييبتلاو نايبلا ( ؛ )

 . ١49/4 ديرفلا دقعلاو 7/4 رابخألا
 ء 3109 2 ١٠هر/١ نييبعلاو نايبلا (ه )

 .١"ةرلك؟

 دعس نبأ تاقبط فئحألا ىق رظنا (1)
 5١49 ص قاقتشالاو 55 ص ١ قال جا

 تايفوو ١457/1بادآلا رهز و١, ؟ ص فراعملاو

 ىربطلاو نييبتلاو نايبلاو ناكلخ نبال نايعألا

 . لجرلا ىف حا ص ': فنحلا 020(
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 بلطف . تكاس وهو ءدفولا ملكتو  راهنألاو تاونقلا ضعب "قش نمو قازرألا
 ا دردخ اياجع[هقطنم ةعورب بنعأ يح هنالك ”ميرداك اف « ملكتي نأ رمع هيلإ

 ف فعلم فنحألاو ء دفولا هدنعو فنحألا ىلإ رمع رظن » : ظحاحلا 0

 ملكتو «قعبت ام هنم '' ىّدعبت املف «هقطنتساو موقلا عيمج كرتف ءهل 00
 م ءايلع ق هدنع 0 بهذملا كلذ بهذو بيصملا غيلبلا مالكلا كنذب

 هنإ نواوقب و , "9 «ايندلا قراف نأ ىلإ ( مهم ىف )هل ةتباث ةسايرلادقع نأ ىلإ راص
 ىلع دمتي ذخأو ةرصبلاىلإ داعو . هلاححفصت ف غلابيل الماك الوح هدنعهاقبتسا

 ناسارخو سراف حوتف ىف ةيوق ةمهاسم مهسي ذخأ امك" نيح ىلإ نيح نم رمج
 ناك ذإ « شويحلاو بئاتكلا ةدايق ىف ةردان ةعارب رهظأو ٠ نامعو رمع دهعل
 . هقفارب ًائاد رصنلا

 ةشئاع ةديسلاو ىلع ةممصخ نم دايحلا فقوم فقي لحمجلا ةعقو ى هازنو
 هيأرل ةباجتسا تدمغأأ هموق نم فيس فال ةعبرأ هعدو « ريب زلاو ةحلطو

 ا هافصأو ؛ هتعاط ىف ممن نم هوعياشمو وه لخد ل رصتنا اذإ ىح
 ناك هنأ تاياوزلا رك: هموقو نه احمل اهيف ىتابأ نيافص ةعقو تناك اذإ

 رخآ ًاصخش مكحب نأ 0 ىلع راشأ هنأو عل لهأ عم لاتقلا ةلصاوم اوأر نمح

 لاز امو . هئاهدو صاعلا نب ورمع ثبخ مامأ ضيم ىرعشألا ىبسوم ىأ ريغ

 ناكو .ةيواعمل ةعيبلا نمسانلا هيف لخد ايف لخدف هبر ىل نأ ىلإ ىلعل هلال ىلع
 ىدل هموقل ًاريفس حبْصَسي هارنو ء اهظع اك نكي ًادايز ةصاخو هتالوو ةيواعم
 ناك دقل لب « هسلاجم ىف هل عسوبو  نيح ىلإ نيح نم هيلع دشتي وهف . ةيواعم
 . هريرس ىلع هراوج ىف سولخلاب هصتخي

 . اهنالو دعب : ةرصبلا ف ةيصخش ربكأ حبصي هتايح نم ةبقحلا هذه فو
 ىلع لمتو رظن دعبو ةانأو ملح نم ددؤسلا ايازم لك عمجت ناك هنأ قحلا فو
 فيس فلأ ةئام هل بضغ بضغ اذإ ناك هنإ اولاق ىبح . ةليبقلا ةحلصم

 هيأرب رهجي ناك هنأو .ىرادني نكي مل هنأ هددؤس نم غلبو . بضغ مف هنولأسي ال

 : ميل ) .؟ه 4/1 رظناو ؟80/ ١نييبتلاونايبلا ( * . ظيلغ قوص ءاسك : تبلا ١(
 . لاسناو رجفت : رطملا قعبت (؟)
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 ءىش ىف هلأس اذإ ناك هئالوو هل هعانطصا عم ةفيلحلا ىتح « مثال ةمول ىشحي ال

 كلذ لثمي ام ريخ نمو « قفر ىف هيأرب هرهاج « هديري ال وهو « هيف هتبغر فرعي
 هرود ءاج نيج هنإف « ديزي هنبال ةعيبلل ةيواعم اهمدقتسا ىلا دوفولا بقع هتملك
 : لاق مالكلا ىف

 هلخدمو هتينالعو هرسو هراهنو هليل ف ديزيب ملعأ تنأ نينمؤملا ريمأ اي»
 تنك نإو « هيف سانلا رواشت الف ةمإلا هذهلو ًاضر هلل هملعت تنك نإف « هجرخمو

 . « ةرخآلا لإ بهذت تنأو ايندلا هدوزت الف كلذ ريغ هنم معت

 لخدملا اذه هيأر ريوصت ىلإ لخدف « ديزي ةفالخ ىضري نكي م هنأكو

 و ةرصبلا ةرداغم ىلإ دايز نب هللاديبع رطْضيو «ديزي ىفوتيو . قيفرلا
 نيبو ابيب برحلا بشنتو « هلتقتو ميمت روثتو « دوعسم اهميعز و دزألا ىلإ اهرومأ
 نيفرطلا نيب ءامدلا نقّحيو « فنحألا لخدتيف « ىعرصلا ضعب عقيو « دزألا

 لخدتو « ريبزرلا نبال قارعلا عضختنو . هلام نم ىلتقلا تايد ًايدؤم « نيعزانتملا

 فقيف ؛ هئاصتاخ نم حبصيو بعصم هبرقيو «هتعاط ىف فنحألا ةماعزب مع

 نم عباسلا دقعلارخاوأ ىف قوتي ذإ «هلجأ هب دتمب الو « ىقثلا راتخلا برح ىف هعم
 ةيميعلا رجح نب نو ب ةناغرفنأ ىوريو هيفراعو هموق نم اًيكبم لوألا نرقلا

 : 2( ةلئاق هنئئبأف « هربق ىلع تفقو

 ىف 29 نجي“ نم "رحب ابأ هللا كمحر « نوعجار هيلإ انإو هلل انإ »
 موي انغلبأب « كدقفب انالتبا ىذلاوف « نفك ىف جوادُمو « ننتج
 ع للا رظع تنك دقلو: ؛ !ديقف تنمو . ًاديمح تقع :دقل < كلتوم
 : ميدألا ملس « ميرجلا عينم ٠ دانا ّىراو « دامعلا عيفر ؛ | لضاف
 « ابيرقل سانلا نمو « افوطعل لمارألا ىلعو « ًافيرشل لفاحما ف تنك نإو

 كلوقل اوناك نإو « !ً”دتؤومل ءافلخللا ىلإوءادوسمل تنك نإو « ًابيرغل مهبفو
 . ( نيعبتمل كيارلو « نيعمتسمل

 «هنايب نسحو هتغالبب بجتعأ تاطفلا ن نب رم نأ فيك ًافنآ انب مو
 مجعلاو برعلا نم أو هنع سطسعمت ىدذلار ضم" فئأ »هنإ لاقف ظحاحلا هفصوو

 ىأ نئحلا ىف ريس هنأ ديرت . هرتس :هنجأ (؛ ) . 0١" /+ ديرفلا دقعلا )١(
 . ربقلا ف عضو . 7٠/5 نييبتلاو نايبلا (؟ )

 . فنحألا ةينك : رحب وبأ (؟ )
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 انعوري ىح «ءافلحلا ىديأ نيب اهيقلي ناك ىلا هبطخ أرقن ال نحنو . 62١ ةبطاق

 ريوصتلا بيلاسأو عجسلاب ًانايحأ هتيشوتو مالكلا كح ىلع هتردقل .هقطنم
 « راصقلا ملكلاو زاجيإلا ىلإ دمعي ناك لب « بطحلا هذه ىف ليطُي نكي ملو

 ناروصت نيتملك هل قوسنو ٠ ههوق ةجاحو هتجاح نم ديري ام لك اهب غلبيف
 ةفيلحلا ىف هنولمؤي امو ةرصبلا لهأ فصي لاقف « ةرم ةيواعم ىلع دفو دقف « هقطنم

 +29 ةيضاتملاو نيخلا نب نم

 لوحّملا نم عياتت عم « ريسك م ظعو ريس-ي ددع ةرصبلا لهأ نينمؤملا ريمأ اي

 غلبو «قلمأ دق لقملاو « 4” قرْطأ دق اهيف رثكملاف ”"'  لوح ذلا نم لاصتاو

 لهسيو ريسكلا ٌرئبْجَتيو « ريقفلا شعّدسي نأ نينمؤملا ريمأ ىأرنإف « قنا هنم

 ؛ءالبلا فشكيل ءاطعلاب رمأيو « لوحما ىواديو لوحذلا نع حفصيو « ريسعلا

 وعديالو « '"'ىل-ةجلاوعدي نمو صختيالو معي نم ديسلا نإو . 2* ءاوألّلا ليزيو

 كلذ ءارو نمنوكي مث « رفغ هيلإ ءىمأ نإو ركش هيلإ نسح”أ نإ« 77 ىلا
 . « تالضعملا امنع فشكيو « تاململا اهنع عفدي ًادامع هتيعرل

 ىف هينأت نسحو هتغالبل ءافلخلا همادقي ناك ٍلوقلا نم نحللا اذه لثعو

 ىف هنوضُممسيف «ةقيقدلا لخادملا هيلإ كلسي ناك ذإ « هلجأ نم ءاج ام ريوصت
 كلذلو ةيواعمو ىلع بورح بقع ةملكلا هذه لاق هنأ رهظيو . ةعاسلاو تلا

 بي ىذلا فاطعتسالا هنكلو « ًافطعتسم «ليمحلا حفصلا هيلإ بلطي ىضم

 لقعلا ةحاجر هدنع انسسحأ هانأرق املك ًائادو . هتءورم ىلع ميركلا لجرلا هيف

 عجسلا ىلإ دمع ءاوس « هيف لهمتي لازي ام لب « الاسرإ همالك لسري ال هنأو

 روصتو « ةمات ةطاحإ اهنع ربعي ىلا ىناعملاب طيحي ام ظفللانم ًادروم «دمعي مل وأ

 نيح اهب ىبلأ دقو 2 ةفن آلا هتملك هتروص اك اهيلإ انرشأ 0

 ىلإ هجوت دف « مث ةليبقب دزألا  مادطصاو ةيواعم نب ديزي ةافو دعب رمألا"

 : 24/)هيبف ىلع ىَلصو هيلع ىنثأو هللا دمح نأ دعب لوقي 0

 )١( نييبتلاو نايبلا 5١/١ . ) ءاوأللا (ه :
 )١( مك رن 6 0 1

 . 0 د (8) ل قرطأ (4)



 قي

 انؤاقشأو ناهصلا ىف انؤاكرشو نيدلا ىف انناوخإ منأ ةعيبرو دزألا رشعم ايو

 نم انيلإ بحأ ةرصبلا | دزأل هلل .ودعلا ىلع ان ديو «رادلا ىف انناريجو بسنلا ىف

 « مكن انش '”ى )1١( ىرافستسا نإف اقلاع نم انيلإ بحأ ةفوكلا دزألو « ةفوكلا مع

 حتا انلا ارمأ ىف مكرودص (007 "كلت -> ىفأو

 . ءامدلا تنقحو ةنسآلا تدمغأف « ًامالسو ًادرب دزألا ىلع ةملكلا تلزنو

 « هيف باطخلا نبا ةسارف قدص هتريص فنحألا بطخ تبثثنت وحنلا اذه لعو
 . هريصم بيطخو هموق "ديس هربتعا ذإ

 صصنقلاو ظعولا ءابطخ

 ظاّنعولا ناك دقف ءامظع ًاطاشن رصعلا اذه ىف ىنيدلا ”صت-صتقلاو ظعولا طشن
 ظحالاا ملل درفأ دقو « نيملسملا ظعو نع نوُدَيال ةيمالسإ ةدلب لك ىف صاّصْمقلاو
 نوظعي اوناك ام ايثكو مهيزربم نم ةفئاط ءامسأ اهيف دروأ « ةريثك ًافحص هنايب ىف

 بدألا بتك باعصأ نم هريغو وه مدع فقو نم رهشأ نمو . سانلا هب

 ةفوكلا ىف هلباقي ناكو « '"' ةرصبلاب <"صّسق نم لوأ وهو عيرس نب ”دوسألا خيراتلاو

 رثأتي رمت نب هللادبع ناكو '** ريس عنب دنع ةنيدملا فو ناحوص نب '؟'ديز
 ىميدلا ("' ههاربإ ًاضيأ صاّصنقلا نمو . هرثأت ةدشنم ىكبيل ىح هظعو وهصصقب
 2" رصعلا ةالص دعبو رجفلا ةالص دعب صقي ناكو « ريبج نب ديعسو وكلا
 وهو «ًاغيلب ناكو « هللا دبعنب (؟) رو« ةنيدملا دجسم 'صاق بدن نبا" رشم

 نط جاجحلا برح.ىلع سانلا اًثاح ثعشألا نبا دنج ىف "صقي ناك ىذلا

 .او4 ص ١ جادعس نبأ (1) . ةوادعلا : نآنشلا . مقافت : ىرشتسا )١(
 . ١98 ص 1 م دعس نبأ 0020 . دقحلا : رودصلا كسح 220

 . 5507/١ نييبتلاو نايبلا (8) .؟8صاقاب جدعس نبا (؟)
 ؟58/5؟ رابخألا نويع هظعاوم قرظنا (9 ) >0 .8م84 ص د5 جدعس نبأ (4)
 . ١92/8 دقعلاو نييبتلاو نايبلاو 84١ ص هج دعس نبأ 6
2124 8 
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 ديريو 6 نب . ظحاحلا ركذيو « ىشاقرلا 300

9 ٠. 
 بهو مهو ""(

 انتيل 0(. (؟7 هظعو ن

 انتم ذإ انتيلو )ع نع م انيصع دإ انتيلو « صيت مل انقلمخ ذإ انتيلو «قسلخُت م

 انيذع ذإ انتيلوء ب"ذعن مل انبسوح ذإ انتيلو . بتساحن مل انثعُب ذإ انتيلو تعبت مل
 . « دلخن مل

 لجأ نم الإ نوصقيال مه لب « هسفن تقولا ىف اظاّعو اوناك صاّصُتقلاف
 (*) ءاجرو رصم ْق صاعلا نب ورم نب هللا 2ع مهظعوب او رومشا نمو « ظعولا

 كيعسو ماشلا ىف (57 ىعازوألاو ةوسي.> نبأ
 ىف جرعألا مزاح ىأو بكيسملا نب قفز

 نب رمعو كلملا دبع نب ناملس اهب ظعي ناك ةريثك ظعاوم امبيئاثلو « ةنيدملا

 : لاق ؟ كلام ام لثس دقو تاماقملا هذه ضعب ىف هلوق نمو ( زيزعلا دبع

 (8) سانلا ىديأ ىف امم سأيلاو هللا دنع امب ةقثلا : نالام

 نب'؟' دمحم ًاضيأ جومي قارعلا ناكو . زيزعلا دبع نب رمع ظعاو ىظرّدقلا بعك

 ( '”' نبا لثم نم «أجوم ظاعولاب

  00)م١( 5
 ىبعنشلاو ىزسملا

 عا 1 ةبيدق شيج ىق فق ظعولا لوت

 . 2190 ريرتط نانسو ريهش فيسفلأ
 : هصصق ق لوقي ناكو « رائيد

 تمره ام دعي كسرع ضورتو

 رابخألا نويعو 5707/1١ نييبتلاو نايبلا ) ١(
 .؟مكت/'؟
 7077/5 رابخألا نويع هظعاوم ىف رظنا (؟ )

 .*”586( 581١/5 (. اهدعب امو

 . 557/1١ نييبتلاو نايبلا (* )

 . 5914/5١ رابخألا نويع ( 4 )
 ةوفصلا ةفص ىف هظعاوم نم ًافرط رظنا (© )
 . تر

 . 5١8/4 ةوفصلا ةفص ى هرظنا (1)

 .ة/ ةوفصلا ةفص عجار )0320

 . ١9 /»* نييبتلاو نايبلا 00

 84/0“  نييبتلا» نايبلا رظنا (9)

2 1 2 

 قار ومو ةهر سب
 هاد" 014

 اونب دمحمو نايتخسلا ب دودأو

 ةنيدملا ظاعو نمو 5

 هللا ديغ نيا'"ركيو ىلجعلا

 دقو « ىرصبلا ىدزألا عس

 ةئام نم "ىلإ بحأ هنإ لوقي هيفو ناسارخ
 نب(١١١ كلام صاصقلاو ظاعولا رابك نب

 : كدشنيو « نيكل ماغف دخان

 و 4

 _مِرهلا ةضاير عانعلا نمو

 0 ا

 دّمعلاو 57/١+* نييبتلا»و نايبلا )٠١(

 ل88: ١ ةءر/ك#

 )١1١( البيانوالتبيين١ / رظناوءم» ١ /1١98.

 )١9( ردصملاسفن ١ / هم موانظر؟/١41١.

 )١( نيبتلاو نايبلا 5/ 55١ةوفصلا ةفصو

 .ة/»#

 )١4( ةوفصلا ةفص عجار 5١5/8 .

 )١5( ديرفلا دّمعلاو 507/8 نييبتلاو نايبلا

 +“ /٠, ١ ددحم : ريرطو .

 ةوفصلا ةفصو 79 /* نيببتلاو نايبلا (1)
 .1ةالر//ا#



 عال

 ءاكذلا ف لثملا هب "بترْضٌأيناكو «ةرصبلا ىضاق ةيواعم نب سايإ مهو
 000 ارفلا قد

 كغ ردا ناك يعلأ هيطقلا ىف قاع بأ تولع انو + كسا لقي اهجقر

 مهتتسلأ ىلع روديو سانلا هظفحي ىذلل ةبيش نب بيبشو ناوفص نب دلاخ نم
 نيم داقملاو ماوعلا ىف نيرووشملا ءابطخللا نمو » : دلاخ ىف لوقيو « "هالك نم
 يل" نيقا“ رولا ىديأ ىف رودي ”باتك همالكلو . . ناوفص نب دلاخ صاوحلا ىف

 ناك هنأ هنع 0 « رام نم ناكو« « حافسلا سابعلا ىنأ رصع دلاخ قيل دقو

 ىلا تسبب » :هلوق نمو «' ؛) ءاعدلا ىبعي ءافعضلا قيئاجم اورذحا » : لوقي

 ذ نم "يفك ىلا اذإف رمحألا بهذلاب رضخألا رحبلا تألف ىنمأ اهلك

 املس اهب ظعو ةليوط ةلفعوم ةبيتق نبا هل ىورو 0*2 نارمطو نازوكو نافيغر

 ٠ . "3 هاكبأو كلملا دبع نبا
 : ظحاحللا لوقي هيفو « ىرصبلا نسحلا هصاّنصُنقو رصعلا ظاّنعو رابك نمو

 نمو « "هيف ئرصبلا نسحلا مدقتي ًادحأ فوعن ال انإف ( ةينيدلا ) بطحلا امأ

 توملا ىعاد ىرأ » : لئاقلا وهو « دادش نب هللا دبع ظعولا ىف هدعب قأي

 ظاعولاو صاّصتقلا رابك نمو . ٠ (*' عجري ال ىشم نم ىرأو علق ل
 هنإ ظحاحللا لوقيو ؛ "" هظعو ىف عجسي ناكو « ىثشاقرلا ىسيع نب لضفلا

 لوقي ىذلا وهو 02٠0 آديجم ضاق ًاملكتم ناكو سانلا بطخأ نم ناك »

 .نايميغلا نايمتهألاةبيش نب بيبسشو ناقص دلاخخ مهنمو

 .٠ كراجشأ سرغو 62 كراشأ 0 نم لقف ضرألا 17 2 هصصق ُْى

 ظاعولا رهشأ نمو .27ًارابتعا ثاتباجأ ًاراوح كبجت مل نإف «٠ كرام ىبجو
 هرصع ءابطخ رزغأ ناكو « ةلزتعملا سأر ءاطع نب ''''لصاو مهببنأو

 /#1١.. 5 ردصملا سفن (4) . اهدعب امو 8/١ نييبتلاو نايبلا ( ) ١

 . 55١/١ نييبتلاو نايبلا (9) . ”١ا/١ نييبتلاو نايبلا (؟ )

 . ٠5/١" نييبتلاو نايبلا )٠١( .م64.- ممور/إ ردصملا سفن (؟)

 . 508/١ ردصملا سفن (11) ا . 504 /* نييبتلاو نايبلا ( ؛ )

 لحتلاو للملا لصاو ةمجرت ىق رظنا )١0( : رمطلا»و 4١١/#م ردصملا سفن (0)

 ىاعمسلا باسفأو اهدعب امو 8١ ص قاتسرمشلل . ىلابلا بوثلا
 . 5١4/5 نازيملا ناسلو ناكلخ نباو . 141١/5 رابخألا نويع (1)

 . "ه4 ١/ نييبتلاو نايبلا (07)
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 نب رمع نب هللا دبع سلجم ًاموي رضح هنأ ىوريو ؛ مهنيبأو مهيجعأو مهغلبأو
 نب دلاخ هعم هرضحو (ه ١75 ١754 قارعلا ىلع هترامإ ىف زيزعلا دبع

 هيدي نيب ةعبرألا ىرابتو « ىشاقرلا ىسيع نب لضفلاو ةبيش نب بيبشو ناوفص
 اهيف غثلي ناك ذإ « ءارلا اهيف بناج ىلا ةروهشملا هتبطخمي مهلضفف « ةباطحلا ىف

 « هيف لصاو ىأر دسفي نأ لبق ءاليوط د'رسب نب راشب كلذب هنو ءًاشحاف اغسل
 : 2١ هلوق ةلكاش ىلع

 ريدقت ريغ نم تهتب ةبطخ ىف  ةبِحْنُم تيتوأ دق ةَْيَُ اب
 : هلوقو

 م - م دمع 8 8م ع عى 2

 بطخ نم كيهان ًابطخ اوربحو ١ اولفح دق ماوقألاو لوقلا اوفلكت
 ("بهّللاب ُفُح املنْيَقلا لجْريك هّئهادب ىلْذت الجترُم ماقف
 بلطلا ىف رقارغإلاو حّمصٌتلا لبق 2دحأ اهب رعْشَي مل ءارلا بناجو

 ةهيدلبلا ىلع ةبطخلا هذه ىلأ الصاو نأ راشب معز اك ميرنا نأ عيطتسل
 تقستا ىبح ةانأ ىف اهىتنأت هنأو ريضحتلاو ةيورتلا رث سحي اهيلإ عجري نم نإف

 اهّلهتسا دقو « اهعربأو اهلمجأو رصعلا ظعاوم ريخ نم ىهو « عيدبلا اهقسن ىف
 : 29 طل اذهىلع « هئافصر نمدحأل هفرعنال ًابانطإ امهيف بنطأ ديجمتو ديمحتب

 انآدو «هوند ىف التع ىذلا «ةياهن الب ىابلاو « ةياغ الب ميدقلا هلل دمحلا »

 « قلخ ام ظفح '؟0 هدو الو ء ناكم هب طيح الو نامز هيوحي الف « هولع ىف
 ءىش "لك نسحأف« ًاعانطصا هل دعو «ًاعادتبا هأشنأ لب « قبس لاثمىلع هقلخي مو

 هكيلا* بيقعمال هناحبسف « هتيهولأ ىلع“ لدف « هتمكح حضوأو « هتئيشم ممتو  هقلخ

 « هناطلسل ءىش لك ”لذو ؟هتمطعلا ل ينخ لكأ عيخاوا 2 هئاضمل مفاد الو

 ليش ملعلا عيمسلاوهو ةبحلاقثم هنع بزتعتيال « ء هلضف ءىش 50-

 تافص نع العو « هؤال 1 تمّظعو « هفامسأ تسندقت اغإ هدحو هللا الإ هلإ ال نأ

 بطخ ةرهمج و نو رهمالسلا دبعل ةردانلا لئاسرلا 2 نييبتلاو نايبلا هيلي امو تيبلأ اذه رظنا )١(
 ١/ 4توفص ىكز دمحأل برعلا .؟ ٠/487 .

 هلقثي : هدوثي (4) . دادحلا : نيقلا (؟) .
 . دازال : بقعم ال (ه) نم ةيناثلا ةقلحلا ةبطحلا هذه ق رظنا (؟)



 فرغ

 هب طيحت الو 2 ماهوألا هغلبت الف « عونصم لك هيبش نع هّرتتو « قولخم لك

 هدابع نمةبوتلالبقيو « عمسيف ىعاديو« مُللحسيف صُنع ؛ ماهفألاو لوقعلا

 . « نولعفت ام معيو تائيسلا نع وفعيو
 فصو فمي ركلانآرقلا ىآديجمتلاوديمحتلااذه ىف رهظتسيالصاو نأ حضاو 7

 نم هررقي ناك امرهظتسي هنإف ًاضيأو . اهظفلب نيعتسيل ىتح «هلالجو هللا ةمظع
 ىلع ىلصي ىضم دقو . هتاقولخع نم ء ىش هلثك سيل هنأو « هللا نع مسجتلا ىن

 رسم ةبو . هدمحىف لاطأ انك هتالص ىف اليطم لو هيلعهللا لص مب ركلا لوسرلا

 مهتالصو مهتاديمحت ىف.نوليطي ديمحلا دبع لاثمأنم باّتكلا ذخأ هعينص نم

 نم ريفنتلاو حلاصلا لمعلاو ىوقتلا ىلع ثحلا ىف كلذ دعب ذخأيو . لوسرلا ىلع
 : لوقي « لئازلا اهعاتمو ايندلا

 2 عوج فرع عد ىوقتب ىسفن عم هللا ”دابع مكيصأ ١

 نسحأو ران 'لضفأ هللا ىوقت نإف «هيدل مكفلز نيو هنم مكين دلي ام ىلع مكضحأو

 تاوهشو اهتاذل نتاوفو اهعادسخو اهتيزب ايندلا ةايحلا كشيهلشت الو داعم ىف ةبقاع

 نم ميناع مكف . لوزي اهيف ءىش.لكو « نيح ىلإ ةدمو ليلق عاتم اهنإف « اهلامآ
 2 اهيلع دمتعاو اهيلإ حنج نم تكلهأو ء اهلئابح نم مكل تبصتن مكو اهبيجاعأ

 . ءامس مل تجزو « ًارلح مهقاذأ

 ىلإ ةوعدلا نم ظاعولاناسل ىلع ىرجي ناكام د“ دري ةرقفلا هذه ىف لصاوو

 معن نم اهيف ىوطي امو بلح اهقربو ايندلا نم رذحيو «هاوقت قح هللا وقت
 لقاعلاو « .تاووشلا تاياوغ ىف مل دمت مهنيعأ تحتل اهنإو « لوزي نأ ثبلي ال
 ليلق معو داصرملاب توملاف « اهاوهأ نع اهادرو هسفن حامج حبكو اهنع روزا نم

 تاوف لبقهداعمل "لك 'دو زتيلف « حلاص لمع نم مادق ام ىوس ءرملل نوكي ال

 لودلا نع ثدحتي ميركلا نآرقلا ىده ىلع لسرتسيو . لجألا لولحو ةصرفلا
 : لوقي ةربعلا كلذ نم ًاذختم « ةرباغلا مألاو

 اوفثاكو « باوبألا اوقثوأو « عناصملا اودميشو « نئادملا اونب نيذلا كولملا نيأ ٠

 217 اهلملحتمب مهضبق «دالثتلا اومدختساو «دالبلا اوكلمو « دايدبا او دعأو « باّمجحلا
 امهف لمح ريعبلا ىلع ناقشلا : لمحملا ) ١(

 . مهلع توتحا ىعملاو , ناصخش



 فاح

 ةرعلا نو« اقيص ةعسلا نم مهتتضاعو ءابساينأب مهكضعو 7 اهلكدكي مهنحطو
 ىرت ال اوحبصأو ؛ دودلا مهلكأو + درعا انتكمف هءاناةانطا ييدالا»
 ملل عمست الو «٠ دحأ نم مهنم ”س حلت الو « مهملاعم الإ دجت الو « مهلك اسم الإ
 ,14 اييشيعل

 نوثدحت» صاصقلا ناك فيك انل روصي لصاو ةظعوم نم رطشلا اذهو
 لسرلا صصت#ل نيبعوتسم هيف اولاطأ ًاثيدحةةلئازلا لودلاو ةرثادلا مهألا نع اليوط

 ًاعفد مهعفد امم هباذعنم اهيلعهللا بص امو « مهصع ىلا كلت ةصاخو مهبوعشو

 كاذب نودصقي «ءايبنألا نعرابخأ نمةيواهسلا تانايدلا لهأ هثرو ام بتلج ىلإ

 هب امو نآرقلاب عافتنالاو ىوقتلاب ةيصولا ىلإ لصاو دوعيو . ةنسحلا ةظعوملا ىلإ
 . ًايداه ًاظعاو هب كو « ظعاوملا غلبأب صصقلا نسحأ نم

 ناكذإ « هتغالب ىف بيجاعألا دحأ ناك هنأو لصاو ةغالبب ظحاحلا ديشُيو

 نطفي دحأ نكي مل ثيحب « ًاصيلخت اهنم مالك صّلخف ءءارلا ىف ةغّدللا شحاف
 هتغثل جرخم نأ فرعو . ةلحن سيئرو ةيعاد ناك هنإ : لوقي « عئارلا هنايبل كلذل
 ءاطعإو نايبلا نسح نم هل دبال نأو للملا ءامعزو لحنلا بابرأ عراقي هنأو عينش

 ءارلا طاقسإ مار » كلذ ىلإ ةجاحلا لجأ نمو « ةحاصفلا نم اهقوقح فورحلا

 هلضانيو « هبلاغيو كللذ دباكي لزي ملف + « هقطنم فورح نم اهجارخإو همالك نم“

 هل قسّنتاو لواحام هل .ظتنا ىح هتنتجه نم ةحارلاو هريسسل ىتأتيو ٠ هلجاسيو

 الثم هتبارغل راص ىّيح لاخلا هذه روهظو ربخلا اذه ةضافتسا الولو . لمأ ام
 ةظوفحملا هبطخ ىبعأ تسلو . هل ديكأتلاو هب رارقإلا انزجتسا امل ًاملعم هتفارطلو

 !؟ ةلقانمو موصحلا ةّنجاحم تينع امنإو  ةعنصلا لمتحي كلذ نأل :ةدّدْخْما هلئاسرو
 لاقف "ىّضلا قورّطلاوبأ كلذ ركذو .. ناوخإلا ةضوافمو ءافكألا

 اال ط او سلا كنت بيطخ لكل ُعماقو فورحلا لادبإب ملع

 هتارواحم عيمج ىف ءارلا تاوذ تاملكلا نع لصاو لودع نأ ىف كش الو

 لازتعالاو ظعولا ىف ًاسأر ناكو .هتعنص ماكحإو ةغالبلا ىف هتل 1 مامت ىلع ةنيب ةبآ

 )١( نييبتلاو نايبلا (؟) . ردصلا : لكلكلا ١/ 4 ١ اهدعب امو .



 ا

 ل ني ناكر لام

 . رفاكلاو نمؤملا ىبلزنم
 : 2١١ لوقيف

 هر 2 0

 و 2 و ع ع

 مهمزسع لفي ال ةاعد لاجر

 ةدلاب لك ىف هللا ضرأ ٌداَتِوُأو
 فارما 8 1 .

 مهرابغ قشب نابحس ناك امو

 هعابتأ فصي ىراصنألا ناوفص دجن اننأ فيرطلاو

 ("'رباربلا فلخو ىصقألا اهسوسيىلإ

 2 هر و 2

 (" رجاشتلا ملعو اهايتف عضومو

 © ا 6 2

 (*) رماعنب لاله ْئِبَح نمقدشلا الو

 عانقإلاو لدحلا ىلع مهتردقب ًاضيأ هوني لب « بسحف مهظعوب 2 ال وهو

 2 هل

 : لوقي « هعابتأ

 هرصع ٌدحاو لارْعلاب بّقلت
 + طي 2 و ه

 ضفار رخآو ىرورحل سو

0 1 ِ- 

 ركنم راكنإو انورخ ٍرمأَو

 نطوم لك ىف لوقلا لصف نوبيصي

 مههوجو قى ةفور_عم مهاوسو
1 5 8 0 

 هلك ليللا ىلع ىنلأت ةعكر ىفو

 . 58/١ نييبتلاو نايبلا )١(

 تناك برغملاب ةروك : ىصقألا سوسلا (؟ )
 . ةجنط اترضاح

 ىق لادحلا ملع هب ديري : رجاشتلا ملع 0

 . مالكلا ملع و أ ةديقعلا

 , ءاغلبلا : قدشلا ( 4 )

 ملعلا اذه ىف لصاو ةعارب روصيف ىضميو . س

 ل « رجاشتلا

 ىوقتو هاوقت فصو ىلإ كلذ نم ًادرطتسم « « لحنلاو للملا بابرأ نم هموصخ

 ا“ رئاكملا ليبقلاو ىئاتيلل نْمَق
 )3( ِِء ِ هع ا

 رئاج رحخآ ىجرم رخآو

 رق لك نم هللا نيد نيصحتو

 / لاو بإ#

 مظعلا ق تقبط امك

00 2 2 

 رعابالا قوفو ًاجاجح ىبشملا ىفو

 رئامضلا لاثم ىف لوق رهاظو

 لازغلاب لصاو بيقلت ىف لاوقألا ريخ (ه)
 تاففعتملا فرعيلنيلازغلا قوس ىف سلحن ناك هنأ

 دريملا رظنا ُ نه هتقدص لعجيف ءاسنل

 . هة"5 ص

 ةيرورحلا (1)

 6 و

 رزاج ةيدم

 ارم
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 نم نوما لمار لع نم هدب اظمناملاو ةازقم هدتع لق امابو
 ظعولا نم تقئبنا دقف «ةثجرملاو ةعيشلا ةضفارو ةّيِرورَتحلا نم :للملا بابرأ
 ملع وأ ناوفص لوقي اك رجاشتلا ملع روهظل تايه« ةديقفلا ىف لدلبا نم ةيغش
 رهظو « ىرصبلا نسحلا ةماعزب ةيردقلا رهظف « نورخأتملا حلطصا امك مالكلا
 . ناسارخو قارعلا ف بهذملا اذه ةاعد نم هريغو ىشمدلا ناليغ ةماعزب ةثجرملا

 عمو ٠ لاب جيش را هد حاحا جددا نع سامر ١
 امادتحا تالداجملا هذه تمدتحاو . 2١١ ةيمأ ىنب ءافلخ ضعبو ةعيشلاو جراوخلا

 لوقعلا تذحسش اهنأ ىلع ةنيبةلالد لدت 0 ياي بتكلا تظفتحا دقو. «ًاديدش
 ورمع عم ءاطع نب لصاو ةرواحم اهروصي ام ريخ نمو « ةنسلألا تذحش اك

 ًانمؤم هاري نسحلا ناكو «ةريبكلا بكترم ىف ىرصبلا نسحلا سلجمب ديبع نبا
 مهنأل «نفاك الو قساف. ريغ ًانمؤم ةثجرملا هارتو ءًارفاك جراوحلا هاريو « اقساف
 0 بكترم نأ لسا لمعلا نع ناميإلا ِنولصّنفَي اوناك انمدق انك

 .ناكو . ًارفاك الو ًانمؤم سيل وهف « رفاكلاو نمؤملا ىلزنم نيب ىطصو ةلزنم
 ى هرظانيل لصاو نيبو هنيب عمجف « ىرصبلا نسحلا ذيمالت نم دّنيسبعنب ورمع

 هعمو لبقأ الصاو نأب اهل مدقيو « 2" ةرظانملا هذه ىضترملا انيلع صقيو . هيأر

 ”درو « هيأر ىف هرواحف ءديتبمع نب ورمع اهيفو نسحلا ةقلح ىلإ هباحصأ نم ةعامج
 سايقب كلذ ًاعفاش «مكحلا ركذلا ىآ ضعب ًامدختسم ًامحفم !در لصاو هيلع
 دعب حبصأو « لصاو ةلاقم ىلإ نسحلا ةلاقم كرتف ورم عنتقاو . قيقد ىطنم
 . .ةلزتعملا سوعر نم كلذ

 بامصأو ظاّسعولا لقع باصأ ام لكل ًازمر "دعي ءاطع نب لصاو نأ قحلاو
 ًاضيأ لي « بسحف هتارواحمو هتارظانم ىف ال ةقد نم رصعلا اذه ىف تالاقملا
 ةركف رئابكلا ىكترم اهيف عضو ىبلا نيتلزنملا نيب ةلزنملا ةركف نإف ع« هئارآ ىف

 « اهفئاطلو اهلخادمو اهريداقمو اهدودح فرعو ىناعملا رصبتسا نم الإ اهاتؤيال
 رفظ وهو « هموصخ رفظلاو لدحللا ىف ةعساو ةردق كلذ ىلإ عمجي لصاو ناكو

 )١( رثنلا ىف هيهاذمو نفلا م انباتك رظنا ١ ىضترملا لامأ (؟) ١/150 .
 الو ص ( فراعم اراد ميط) , ىبرعلا .
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 اهديجو اهميقس نم اهحيحص ةفرعمو ةلدألا حّفصت نم قأي امنإو ءًاوفع قأيال

 | . اهفئاز نم

 نيملكتملا ءالؤه لوقع ريثأتباعساو ًاروطت تروطت ةيبرعلا ةباطخلا نإ انلق اذإف

 ةريثك ًابعش تمتتساو « قاعملا تق تتقدو ةلدألا اهيف معاد ذإ « نيلاغم نكن مل

 اونزاو نيملكتملا ظاعولا ءالؤه نإف « بسحف اذه سيلو . اهئئافدو اهتايفخ نم
 ةصاخ نم ًاطالخأ تناكو « مهيلإ عمتست تناك ىلا ريهامحلاو مهتباطخ نيب
 «ديدخلا دلوملا بولسألل ةعساو باوبألا اوحتف مث“ نمو «لاومو برع نمو ةماعو

 « بيرغ ظفل نم هيف نوكي دق امب ةماعلا تائفو ىلاوملا نع عفتري ال بولسأ وهو

 ء طسو بولسأ « لذتبم ظفل نم هيف اع ةصاخلا تائفو برعلا نع طبهي الو
 . حوضولاو ةحاصنلا هدامع

 اوناك امتإ « لفاحملو ةسايسلا ءابطخ نأش ًافوقو ابلاغ نوبطخي اونوكي ملو

 هذه نم مهو « تاقلح ى مهوعمتسمو مهذيمالت مثوح نمو ملط نوط
 ًائيش كلذ مه أيهو « قيقدلا ىبعملاب ءابطخ مهم رثكأ نيرضاحم نو دعي ةيحانلا

 دمعي مهنم ًاقيرف ىرتل ىتح « ءادألا ةعور ىف هرثأ هل ناك لهماو ىورتلا نم

 لضفلا لثم ملكتم ريغ اهنيب ناكو « '2١ نييشاقرلا ةرسأ لثم هظعو ىف عجسلا ىلإ
 امنإ « ةئيبلا كالت ىف عاش ىذلا بولسألا سيل اذه نكلو . ىشاقرلا ىسيع نبا

 ةبطخ قف حضاو وهو ٠ فدارتلاو جاودزالا ىلع موقي ناك رخآ بولسأ عاش
 مهأدبأ امإو ء ىنشمدلا "”نالئْيَغو ىرصبلا نسحلا ةباطخ ىفو ءانب ترم ىلا لصاو
 كش ريغ نمو . مالكلا دادرتو فدارعلا ىلإ اورطضاف « ظعولا ىناعم قيض هيلإ
 هالت "نمو ديمحلا دبع ىلإ مهنم لقتني هارن ىذلا بولسألا اذهل او دعأن يذلا مه
 دعأ مهن] تلق اذإ ولغأ الو . ظحاحلا لاثمأ ىسابعلا رصعلا باتك نم

 ةعاطلا نع مهتيدح مهلعج دقف « نييسابعلا تاباتك ىق قابطلا نول عويشل
 نيب ةلباقملاو ةقباطملا ىلع مهتباطخ نوغوصي رانلاو ةنحلاو توملاو ةايح او نايصعلاو
 1 . لاعملا

 .؟140/؟ رابخألا نويععظعاوم قرظنأ (؟ ) نييبتلاو نايبلا ةرسألا هذه ىف رظنا )١(

 .اهدعب ام ١/0
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 نم ًاريثك ًاضيأ هيلإ اًوادهأ مهنإف . ىبرعلا رثثلا ىلإ هودهأ ٠١ لك اذه سيلو

 0 0 ذإ ؛ ظحاجلل 0 نايبلا باتك اهب جومي 3 ةيغالبلا اياصولا

 0 موا ةيفصت ُتيح نو 8 0 حيفنت ثريح ند 0 مهقلعنم ثٌثيح

 بسس سد ىمو « مماقبطو مويعمتسمو مهمالك نيبو ىبعم او طظفللا نيب نومتالب

 عنصسي ىحةلاالدلا حوضو ىلعأمن اد لوعملا نأ فيكو ؛ م بانطإلا ب>تس ىبووزاجبإلا

 دعاوق روهظل اوأيه كلذبو . ةميركلا ةبرتلا ىف ثيغلا ينص بولقلا ىف مالكلا
 فاضت اهتيهامب ةلصتملا صوصنلا مدقأ نأ فيرالا نم لعلو « ةيبرعلا ةغالبلا
 نب ورع لأس ”الئاس نأ ظحاحلا ىور دقف . مهظاّعوو مهيملكتم دحأ ىلإ

 : )١( باجأف ؟ ةغالبلاتم ل

 بقاوعو كدشر عقاوم كرَّصب امو «رانلا نع كب لدعو ةنخلا كب غلب ام ١
 ريبحت ديرت امنإ كنأكف : ورمع لاق ءديرأ ااه سيا : لئاسلا لاق « كّيغ

 ى هللا ةجح ريرقت تدرأ نإ كنإ : لاق « معن : لاق ؟ ماهفإ نسح ىف ظفللا

 بولق ق ىلناعملا تالت نييزتو نيعمتسملا ىل اع ةنوملا فيفختو نيفّتاكملا لوقع

 مهباجتسا ةعرس ق ةبغر ناهذألا دنع ةلوبقملا ناذالا ف ةنسحلا ظافلألاب نيديرملا

 تيتوأ دق تنك ةنسلاو باتكلا ىلع ةنسحلا ةظغوملاب مهبولق نع لغاوشلا ىقنو

 . « باوثلا ليزج هللا ىلع تققحتساو « باطحخلا لصف

 تال 1 نع ثيدحلا ىلإ مهنوعفدي نولازي ال مهذيمالت ناك وحنلا اذه ىلعو
 « ةرظانملاو ةرواحملا ىفو ةباط4لا ىف قوفتلا مهسفنأل نوزرحي فيكو « ةغالبلا

 ةغالبلا نأ هللا كمحر ملعا :٠ لوقي ناك هنأ ناوفص نب دلاخ نع سوي

 57( ةجدلا ىلإ دصقلاو ىبعملا ةباصإب اهكاو . نايا ةربكو ناسللا ةفخب تسيل

 حدمب و ءادتبالا ةدوج ليضفتب نولّكوم سانلا » :لوقي ةبيتش نب بيبش ناكو
 ةيفاقلا ةدوج ظحو «هيحاص حدمبو عطقلا ةدوج ليضفتب لكوم انأو « هبحاص

 نودقفتي اونوكي ملو . « "7تيبلا رئاس ظح نم عفرأ ةدحاو ةملك تناك نإو

 )١( نييبتلاو نايبلا ١/١١4 ديرفلا دقعلا (5)  دقعلا رظناو 8ر١61 .

 نييبتلاو نايبلا (؟) .ة١/7 بادآلا رهزو ؟١6١/؟ ديرفلا ١١17/1١ .
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 نحنو . هعطاقمو هاب انت ًاضيأ نودقفتي اوناك لب )ع بسحف همئتاوخو مهمز "اك علاطم

 غلبأو مهن ابطخ بطحأ 0 دإ 2 هتباطخو ىرصبلا نسحلا دنع اليلق فقوتن

 . مهاغلب

 ىرصبلا"'» نسحلا

 نم ًاراسي ىمسي ىمجعأ بأل ةرجهلل نيرشعو ىدحإ ةنس ةئيدملاب دلو
 هؤالو ناكف « هقتعأ مث « راصنألا نم لجر هقرتسا ةرصبلا راوجب ناسيم "بست

 )2 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا جوز ةملس مآل ةالوم ا مآ تناكو )2 مهيف

 ىف ةرسألا هذه تشاع دقو . ًاديعس ىمسي خأ هل ناكو . ىرخألا ىه تقتعأو
 جاوزأ نم اهدحو ةملس مأب همأ لصتت ملو . ةنيدملا ىلع تددرتو « ىّرقلا ىداو

 ل نورا بالتاب تيإك كف د ايبا

 « ريثك ظعوب اهجمدتو ةملس مأ نع ثيداحأ ىورت تناكف « ةيبرعلا نسحت نأ

 هابص ذنم نسحلا ذخأو . ديعس نسحلا اهينبا سفن ىف قيمعلا هرثأ هل ناك ام

 ذحأو « ةباتكلا ملعتو نآرقلا ظفح كلذ ءانثأ ىفو « عماحلا دجسملا ىلإ فلتخي

 . ةلاسرلا ضيف نم ةنيدملا ىف امم لهعي

 « ةرصبلا لزنيف « هنطو ىلإ حزنت هترسأ دجن ىح ىلع ةفالخ ىلإ مدقتن الو
 هتايح لوط هعبتا بهذم وهو «ةمئاقلا ثادحألا ىف ةكراشملا نع حنجمب نسحلا ىرذو

 )2 قيقدلا هانعمع نيدلل هسفن بهو اغأكو «© نئفلاو ثادحألا ف كراشي هل نأ

 بناوج- ىلع فوقولا الواحم ثيدحلا ةياورو ميركلا نآرقلا .ةسرادمل شيعي وهف
 ةيزاغلا'شويحلا عم ةيواعم ىلع ةمألا عامج»ا دعب جرخي هارنو : ىمالسإلا عيرشتلا

 رشع وحن كانه لظيو « ناسارخ ىف ةالولا ضعبل ًابتاك لمعيو « قرشلا ىف

 سراهف ) رظنا رابخألا نويعو ديرفلا دقعلا»و دعس نبا تاقبط نسحلا ةمجرت ىف رظنا )١(
 ىزوملا نبال ىرصبلا نسحلاو (بتكلا كلت 2 نبال نايعألا تايففو ١١4 ص ١ قال ج
 راد عبط ) سابع ناسحإل ىرصبلا نسحلاو بيذبتو 78٠ ص ةبيتق نبال فراعملاو ناكلخ

 . (يبرعلا ركفلا  ىضترملا ىلامأو 88 ص لحنلاو للملاو بيذهلا
 نييبتلاو نايبلاو دربملل لماكلو
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 صلخيو ةرجهلل ٠١١ ةنس هتافو ىبح اهم لظيو ةرصبلا ىلإ اهدعب دوعي تاونس
 ام ناعرسو « ًافاشترا هفشتري نأ نود هعيباني نم ًاعبن كرتي الو « ىبيدالا سردلل

 لصن الو . ريظنلا عطقنم الابقإ ةرصبلا بابش هيلع لبقيو أريبك ًاظعاو حبصي
 فى ىراجي ال ناك ذإ هرصم ىف ظعاو ربكأ حبصي ىبخ جاجحلا رصع ىلإ
 . هنايبو هتغالب

 هيف لّصعتي نكي مل ىذلا هدهزل ةيلاتلا روصعلا هربكت اك هرصع هريثكيو
 ى ةيقيقحلا هلهانم نم هاقتسا ذإ « مالسإلا بادآ ىلع هانب دهز «٠ فلكتي الو

 ىف اهءارآ غوست ىبح «هعزانتت ةينيدلاقرفلا تذخأ مش نمو « ةوبنلا راد ةنيدملا
 اهداور نيب مظضتني هلعجي ام اهدئاقع نم هيلإ بسْننَت ةقرف لكف «سانلا لوقع

 ءىش لك نأ ىلإ بهذيو ةدارإلا ةيرحىني ناك هنإ نولوقي ةيربساف « نيلوألا
 رح ناسنإلا نأو ةدارإلا ةيرحب نيلئاقلا نم هنإ ةيردتقلا لوقيو « هللا نم ءاضقب
 1 . مهمامإ ةيفوصلا هلعجي و « هلاعفأ ىف راتخم

 ناك ذإ ءايرستق ناك هنأ ةبراضتملا صوصنلا نم صلختسن نأ عيطتسنو

 نم ناك وو «ههجو ١ دوسم ةمايقلا موي ءاج هللا نم ىصاعملا نأ معز "نسم لوقي
 املك ًامئاد هاقلن ىذلا ضيرعلا هيونتلا اذهىلزتعملا ظحاحلا هب هون ام ةيربحلا

 نأ « نمألاو ةينملا ١ بحاص معزيو ٠ نييبتلاو نايبلا هباتك تاحفص ىف هركذ
 ناك ام اهمض ةلاسر هيلإ بتكف ءردقلا ىف هيأر نع هلأسي هيلإ بتك جاجحلا

 ىععملا سفن ىف ةلاسرلا هذهب ىتلتو « '١هّللا ىلع لدعلاو ةدارإلا ةيرح نم هاري
 . 2" كلملا دبع ىلإ اهب لسرأ هنإ لاقي ةلاسر

 وعدي ناك هنأو هرصع ىق داهزلا ةمنأ دحأ ناك نسحلا نأ هيف كلش ال ىذلاو

 ءىش فوصتلاف « ًافوصتم نكي مل هنكلو « ةعساو ةوعد ايندلا ةايحلا ىف دهزلا ىلإ
 « ًافوصتم دهاز لك سيل نكلو ء«دهاز فوصتم لك اًنقح « رخآ ء ىش دهزلاو
 هتيصخش سابع ناسحإ رّوص دقو . هرصع دعب أشن امنإ فوصتلا نأ فورعمو
 هتقمعت ٍفيِكو ةايحلا عتم نع هسفن فرص فيك آنيبم ًاقيقد ًاريوصت ةدهازل
 تناكو . ريفت ال ةوعد هظعاوم ىف هيلإ وعدي ىضم فيكو دهزلا ةبرجت

 بتكلا راد ىف ةلاسرلا هذه ةروصم رظنا )١( ح> رديح عبط )ىفترملا نبال لمألاو ةينملا )١(
 . بدأ ه1 مقرب ةيرصملا . 18 نص (دابآ
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 نأ ”لبتقو « هلسارو ًاظعاو هيلع دفوف «ًاديع هل دهازلا زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ

 نم ضع هفصيأ ىبح « ا عراب ناكو . هدهع ى ةربف ىلإ ءاضقتلا ىلوتي

 : لوقي ناك هنأ جاجحلا نعرف ايو « ١ كّكحم ىبرعدهنأب بارعألا نم هعمم

 بطخ ءاش اذإ ةرصبلا ''' صاصتخأ نيب ءادوسلا ةمامعلابحاص سانلا بطخأ و

 رأ مل» :لوقي ءالعلا نب ورمج وبأ ناكو « هينّمعَسي امنإ وهو «'"”تكس ءاش اذإو

 اولا يس هاا لإ عمجي ناكو .« 7 جاجسملاو نسحلا نم حصفأ نييورق

 نسحلا ءاج » : لاق عشاجم ىنب نم لجر نع ىَوْرَسي ام كلذ روصي امه « ًاقيقد
 هوجولو هلل كلذ تكرت دق : لاق نأب لجر هباجأف « بطخف انيف ناك مد ىف

 « "هللا كرجآو « مكهوجول مث هلل : "لق" لب ءاذكه لقت ال : نسحلا لاقف

 جومت امك ديرفلا دقعلاو رابخألا نويعو نييبتلاو نايبلا بتك هتاظعب جومتو

 ءايلوألا ةيلحو جارسلل عمللا لثم ةفوصتملا بتكو:ةفلتخملا بتكلا ىف هتمجرت اهب
 نآرقلا نم دمتسي هظعاوم ىف وهو . ًارارم ءايحإلا ىف ىلازغلا هب هّوذ دقو « « معن ى ىنأل

 نب رمع ةصاخو « نيعرولا هتباحصو مس هيلع هللا ىلص لوسرلا ىدهو ميركلا

 لك هتاظعو هلاوقأ نم ًارثك هنع ى ىوري هنإ) « باطحلا

 رخآلا مويلاب ًاركذم « لئازلا اهعاتمو ايندلا نم ًامئاد رفني هظعو ىف وهو

 ىسأتلاو خا لمعلاو ىوقتلا ىلع اًثاح رجازلا باققعلا نم هيف ةاصعلا رظتني امو

 نسح- ىبلا ةمردكلاك اوناكف «ةرخآلا اوبلطو ايندلا اوضفر نيذلا هتباحصو لوسرلاب
 : "9 هلوق ظحاحلا هل اهاور ىلا هظعاوم نو ٠ اهرمك باطو ان

 كايندب كترخآ عبتالو «ًاعيمج امهحبرت كترخآب كايند عسب مدآ نباي»

 مهيَأر اذإو « هيف مهسفانف ريحلا ىف سانلا تيأر اذإ مدآ نب اي . ًاعيمج امهرسختف

 هللاو هنإ امأ . ليوط كانه ءاقبلاو ليلق انهاه ءاوّدثلا . هب مهطبغت الف رشلا ىف

 <سانلا نوقوست متنأ . مكباتك دعب باتك الو مكيبن دعب ىبن الو مكنمأ دعب ةمأ ال

 . 1١١/١ ردصملا سفن (4) . 5١ هر/١ نييبتلاو نايبلا ( ) ١

 .؟1/١51 ردصملا سفن (ه) ق ناكو « بصق نم تببلا : صخلا (؟)

 .اهدعب امو ١0 /# نييبتلاو نايبلا (5) ١ اهيف نكسي ناك تويبلا هذه نم ةفئاط ةرصبلا

 نويع رظناو ١+؟/» ردصملا سفن () . ًاعيوو ًادهز نسحلا

 . ”44/؟ رابخألا . 785/5 © 94/١" نييبتلاو نايبلا (* )
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 هللا لص ادم ئأر نه: مكرخآ قحلب نأ مكلوأب ظلي اهنإو؛ مكقوست ”ةعاسلاو

 . ةبصق ىلعةبصق الوةنبل ىلع ةنبل عضي 1 ١١( احئار ًايداغ هآر دقف سو هيلع

 اهنإف كمدقب ضرألا أط مدآنباي . ( ةنسح ا هلا وف ' مادام

 « كمأ نطب نم 21000 ىف لزت مل كنأ ملعاو ك ارق ليلق امع

 مدآ نباي .. ريصف رصبأو « رصبأف ربتعاو « ربتعاف ركفتو « ركفتف رظن الجر هللا محرف

 ًاياتك ةمايقلا موي هل جرخنو هقنع ى ةرئاط هانمزلأ ناسنإ "لكور :هلوق ركذا

 « هللاو ؛"لادع (ًابيستح كيلع مويلا كسفنب ىك كباتك أرقا ٠ اروشنم هاقلي
 اوعد ءاهر دك اورذو ايندلا ءافص اوذخن . كسفن بيسح كلعج "نسم كيلع

 نيعلاةرّدق الإ | مهتبح ص تناك ام (') اماوقأ تبحص دقل . مكب ريال ام ىلإ ا م

 ميياع 0 نأ نم قفص مهما نسح نم اوناك ًاماوقأ تيأر دقلو : ردصلا ءالجو

 مع دهزأ ايندلا ن نو مالا ”لحأ مف اوناكو ءاهيلع اوب ا مكتائيس نركب

 اوداهنت 2 تل ميدام 2 57 متفادت م مفشاكت وول . اهم ىمك كيلع مرح ايف

 باوحلاا او دنعأ . 1 انيلإ ىدهأ أرما هلا مد: : باطحلا 18 اق ؛ حئاصنلا

 ىرتقو ام هنكلو « ىقلاب الو ىلحتلاب ناميإلا سيل مدآ نباي . . نواوس مك نإ

 . «لامعألا هتقادصو فولقلا

 ثيداحأ نم ًاريعتسم مكحلا ركذلا ىآب هتظع جرمي ناك فيك حضاوو

 ) مكبيري ال ام ىلإ مكب ردي ام اوعد » : هلوق لثم نم همالك هب ءىبفي ام لوسرلا

 : لوسرلا لوق راعتساو « كبير ال ام ىلإ كلبير-ي ام عد : ىوبنلا ثيدحلا ىف

 « ريثك نآرقلا تايآب هداهشتساو . رمعل ةملكب دهشتس اهشتساو « منفادت ام مفش ئاكت ول »

 نم « هتظعب اهيلع بقعي مث ةيآلا ولتي ةراتو + هم الك فيعاضت ىف اهب ىأي ةرات
 لابحللاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ ) : ىلاعت هلوق ًاموي الت هنأ كلذ

 هس ع

 بقع من( الرهج ًامواظناك هنإناسنإلا اهلمحو اهم نقفشأو اهلمحم نأ نيسبأف

 (؟) هلوقب اهيلع

 ضعبل مكضعي بويع تفشكت ول ديري (؟) بسك ى حوريو ودنه ناك هنأ ديري )١(

 . زئانحلا ىف ىثملا ملقثتسال . ىرورفلا هشيع

 ١٠٠4/١ ىفترملا لامأ ( 4 ) . لوسرلا ةباعمص ديري (؟)
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 تارامإلا نوبلطي قاقرلا مءامعلاو قاتمعلا 2١١ فراطملا ىف اودع ًاموق نإ »

 "سم اوفاحنأ اذإ ىتح«ةيفاع ىف هنم هو ءالبلل نوضرعتي « تانامألا نوعيضيز
 17 مهنيذارتب اونمسأو مهنيد اولزهأ ةّنماذلا لهأ نم مهتحت نم اوملظوةّنفعلا لهأ نم مهقوف .

 ءىكتي ؛ نيدلا اوقامخأو بايثلا اود"دتج دق مهرت 04 مروبق اوقئيضو مروذ ارعسوو
 دعب راحيو ٍضماح دعب والحب وعدي .. هلام ريغ نه لك يف ء هلامث ىلع مهدحأ

 مث 150 معتبلا نم أشجت ('”ةظكلا هتذحخأ اذإ ىبخ «سباي دعب بطربو دراب

 كنيدالإ مكب ناهللاوال قمح ايء ماعطلا مضبم (0) اموطاح ىناه ةيراج اي لاق

 0 ؟ هب لجو نع هللا كاصوأ ام نيأ ؟ كلننيكسم نيأ ؟ كميتي نيأ ؟ كراج نيأ

 « سانلا مكب اهيفرفظلاو ايندلا نوبلطي نم ىلع لمح ناك ةظعلا هذه لثمبو

 سئفنأ نوبكريو بايثلا رحخاف نوسبلي مهتاذلل اوشاعو مهوملظ مودكح اذإ ىبح

 نيحراطلب ةيعرلا قوقح ىف نيركفم ريغ «هناولأ ةفلتخم ًاماعط نومعطيو ؛ باودلا
 . نيكسملاو متتيلاو راخللا ةياعر نم فينملا نيدلا هب ىصوأ ام مهروهظ ءارو
 ةرخآلا بلط نع ايندلا عاتم مهلغش دقف :ماكحلاب هفنع ءاينغألاب فسمع ناك

 مهفارصنا نف عزجيل هنإو « اهكّوش رثكو اهقرو "لق ىلا ةرجشلاك اوحبصأ ىثح
 : ١" هلوق نمو « ةحبارلا اهعلسو ةرحخآلا نع ,هدوعفو ةرئابلا اهعلسو ةايحلا معن ىلإ

 هذه اوهّجو ءالضف م"دقو « ًادْصتق قفنأو « ًابيط بسكأرما هللا حر »
 اوناك ركلبق ناك نم نإف ءهللارمأ ثيح اهوعمضو هللا اههجو ثيح. ”لوضفلا
 ءايندلاب رضَأ دقت وملا اذه نإ الأ . لضفلاب نورثؤ-يو مهغالب ايندلا نم نودخأي
 ىلا ةقرفتملا ”لبسلا هذهو مكايإف « احرف اهيف بل وذ دجو ام هللاو الف ءاهحّضفف
 اذإ اوناك اموق ةمآلا هذهر'دّص ”نمتكردأ .رانلا اهداعيمو 'ةلالضلا اهعامسج

 ىلع مهعومد ىرجت ٠ مههوجو نوشرتفي «مهفارطأ ىلع ”مايقف ليلا مهّنجأ
 كينئغي ال ناك نإ مدل نباي . . " مهباقر كاكف ىف مهالوم نوجاني ١ مهدودخ

 )١( مضهملا موضاحلا :موطاحلا (ه ) . زخنم بوث وه فرطم عمج :فراطملا .
 مهاود : مهيذارب (؟) )١( نييبتلاو نايبلا »/ه١ .

 ) *( ايندلا تاوهبشنم مهساقر مهصيلخت ديري (17 ) . عيشلا : ةظكلا
 . هفوضرو ال ءازج نم وأ . ءالتمالا : مشبلا (4)
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 نمليلقلاف كيفكي ام كيني ناك نإو «كينْمْغُبِي ءىش انه اهسيلف كيفكي ام
 . « كينغي اين.دلا

 نم فوحلاو اهندلا نع ضارعإلاو ةرخآلاو توملا ركذ ًامئاد نسحلا رركيو

 وهف ءهظعاوم نزحلا لّلجيو « منقملا باذعلاو محملا نم ةاصعلل "دعأ امو هللا

 «نولطبملارسحيو نونسحم ا زوفي موي هبر ءاقلو هريصم نم هيف ركفي امل مومهم ًامئاد

 باسحلا ويل هتدع ”دعأو داعملاهحاورو هأودغ ىف ركذو فافكلاب عنق نم بون
 نإو . رانلا ىلإ مأ ةنحبا ىلإ هب رممؤيأ ىردي الوهو«هللا ىدي نيب هفقوم موب

 فارطأو ليللا ءانآ مهاو نزحلاب نمؤملا سفن المي نأ ىرح كلذ ىف ريكفتلا

 . راهلا
 « ىرصبلا نسحلا اهيف ضوخم ناك ىلا ىتاعملا حضوي ام هلك اذه ى لعلو

 « جاودزالا هيف عيشي ىذلا بواسألا اذه نم ةنسح ودك امل راتخي ناك دقو

 نم مسقتلا هيف عيشي ناك هنإف ًاضيأ» ٠ ريوصتلاو قابطلا هيف عيشي انك
 : هلوق لثم

 هرميو « هالّنبأ اهف هبابش : ثالث نع لأسدي ىتح مدآ نبا امدق لوزتال و

 . « هقفنأ امفو هبّسك نيأ نم هلامو « هانفأ ايف

 رثأت ىذلا قنوملا بولسألا كلذرصعلا اذه ىف او نه ريك أ تو الب وهو

 عم ملكلا فيرصت ىلع ردتقي ناك ذإ باّدتكلا نم هوفلخ "نمو ديمحلا دبع هب

 عم ًاضيأ لب بسحف كلذ سيلو « ديقعتلا نم ةءاربلو فلكتلا نم ةمالسلا

 . ةقيقدلا تايسفتلاو تاراعتسالاو تابيبشتلاو تالباقملاو تاجوازملاب هظفل ةيلحت



 عباسلا لصفلا

 باتتكلاو ةباتكلا

 نيودتلا
 ٠ مهنم ليلق الإ ةباتكلاو ةءارقلا فرعيال « نييمأ ةيلهاحلا ف برعلا ناك

 معلا ىلعو ةباتكلا ملعت ىلع  انب رم اك  مهّسفحي ذخأ مالسإلا ءاج املف

 ىلع مهنم افقي نأ مه اتيهم مجاعألاب حوتفلا دعب مهطالتخا ناكو . ملعتلو
 اوذخأ دقو . نيعم عوضوم ىف ضعب ىلإ اهضعب عمجي فم هنأو باتكلا ةركف
 هتعوو ردصلا هاوح ام الإ فراعملا نم فوعت ال ةيسمأأ ةمأ نم ًاعيرس نواوحتي

 تافتصملا ضعب“ةعضاو ةيمالسإلاو ةيبررعلا اهفراعم نودت «ةبتاك ةمأ ىلإ ناذآلا
 . ةيبنجألا فراعملا ضعب كلذ ىلإ ةفيضمو

 ف مهئابآ رابخأ ةصلاخلا ةيبرعلا مهفراعم نم هب اوندع ام لئاوأ نم ناكو

 "5" رابخألا باصصأو بسنلا ءاملع مهيب رّثك“ّمثنمو « هراعشأو مهباسنأو ةيلهاخلا

 سلاجم هلو «ةرجهلل 7١ ةنس ىفوتملا ىسودّنسلا ةلظنح نب 2" لفغد مهرهشأ نبو
 رودت ىهو 76 رصانتلاو رفاضتلا » همسا هل باتك ىف تنود ةيواعم دنع

 لفغد هبيجيو برعلا لئابق نع ةيواعم لأسي ذإ ٠ ىراوح بولسأ ىف امهنيب
 (9 .ةفيرطتاباجإ ضعبب هنايب ىف اهم ظحاملا ظفتحا دقو « ةغيلب تارابعب

 ةيواعم نأ 8١-.ص ربلا دبع نبال باعيتسالا 20 ةعبط ) ةبيتق نبال فراعملا رظنا )١(
 . باسنألاو ةيبرعلا هنبا ديزي ملعي نأ هرمأ 518/١ نييبتلاو نايبلاو 756 ص ( نجنّتوج

 (لوبناتسإ ةعبط ) ةيهبلا ةفحتلا رظنا (م) اهدعب ابو
 . 88 ص فراعملا لفغد ةمجرت قى عجار (؟)
 6 "409 (2© ١1؟١/١1 نييبتلاو نايبلا (4 ) ١5١ ص (رصم عبط ) تسرهفلاو 566 ص

 ا قو ٠ ةباصإلاو 77/٠ ىناديملا لاثمأو
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 ردئاكتو اهنودتف اهراعشأو ةيلهاحلا ىف اهرابخأب ىنعتت لئابقلا دجن كلذ بناجيو
 خاتأ امم « ةيبرعلا ةيطهارقتسرألا شيعخ تناك ثيح ةفوكلا ىف نيودتلا اذه
 لهاخلا رعشلا نم ةريزغ ةدام اوامحم نأ ةيوارلا دامح لاثمأ نم ةاورلل ةصرفلا

 نأ ىلع لدت ةفلتخم رابخأ انيديأ نيبو . '''مايأو رابخأ نم هب لصتي ام لكو
 ىذ نع ظحاحلاا هيو ام كلذ نم ١ نوديو بسةلكي ناك ىالسإلا رعشلا
 “ىلإ بحأ باتكلاف ىرعش بتكا» : رمع نب ىسيعل لوقي تاكدنأ نامل
 ف عضيف « هتليل اهبلط ق ردم دقو ةماكلا ني ىارعألا نأل « ظفحلا نم

 0 الو ىبسسي ال باتكلاو ٠ سانلا اهدشنلي مث « اهبزو ىف ةملك اهعضوم

 دادعإب ًائنيسح هتيوار ومي ناك هنأ ريرخ رابخنأ قو ؛ ا ًامالك

 اودييق دب رملاب هيعماسل لوقين اك هنأو 9 هراعشأ ىنفعب هيلع ليا ةاودو حاولأ

 هرعش نودي ناك ىلكلا موثلك نب دلاع نأ ىناغألا فو 0 ىأاوديق

 ةفوكلاو ةرصبلاب نوكتي ىهح امهرصع ىلإ لصن ال نخنو . “ قدزرفلا رعشو
 ريخ لعل « مهراعشأو ةيلهاجلا ىف برعلا رابأ نيودتب ىسعسي « ةاورلا نم "ليج
 ىلا هبتك تناك » : ظحاحلا لوقن هيفو ؛ هالغلا نب قرم وبأ هلش نم
 هنإ مث, فلقسلا نم بيرق ىلإ 2 لاب تان دل اعلا هضرعلا نع بشك

 هدنع نكي مل لوألا هملع ىلإ "دعب عجر املف , اهلك اهقرحأف (كّسنت ) أرقت
 207 «ةيلهاجلا اوكردأ دق بارعأ نع هرابخأ ةماع ثناكو ٠ هبلقب ظفص ام الإ

 مهراعشأو مهباسنأو ةيلهاخلا مهرابخأ نيودتب رصعلا اذه ىف برعلا ”ةيانغو
 ى تسسأت دقف فينحلا مهتيدب لصتا ام لك نيودتب مهنيانغ ىلإ ساقنال
 ثيدحلا ةياورو مكحلا رك ذلا ريسفتب تينعأ ةيئيد ةسردم ةيفهالسإ ةدلب لك

 ىف نيملعتملا نم نوريثك ناكو . عيرشتلا ”نوئشو -هقفلا سانلا نيقلتو قوبنلا

 ةكم ىف سابع نبا رهتشا دقو . هنوعمسي ام نيودت ىلع ٌنوصرحي سرادملا هذه
 نيعباتلا نم رفن هريسمت هنع لمحو « ميركلا نآرقلا ريسفت ىف رضاحي ناك امم

. 804 
 )١( نس مالس نبأ (4) . و4/5 (بتكلا راد ) فاغأ

 ناويخلا (؟)  )0( . 4١/١(ىناس) فاغأ 11/56 -1١.

 7, 70/م ( بتكلا راد) ىفاغأ رظنأو 4٠ ص . 581/1 نييبتلاو نايبلا (5 ) >> (نشيب ةعبط) قدزرفلاو ريرج ضئاقن (*)
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 اهاور سابع نبا نع ريسفتلا ىف ةفيعص رصمت ١لبنح نب الوقي و « ءاطعو دهاجم لاثمأ
 , « “2١ ًاريثك ناك ام ًادصاق رصم ىلإ اهبف لجرر لّحر ول « ةحلط ىنأ نب ىلع
 هاور ام "لك ًاضيأ لمحي لب « هدحو سابع نبا ريسفت ىربطلا ريسفت لمح الو
 اتنلمخأ دقوا بعك نب نو دعس نب ان دع لاثمأ هي رصاعم نع ةاورل

 ىف نود اهم ًاريثك نأ ىف ”كلشن امو «نوعباتلا اهيإإ فايضأ امب ةداملا هذه

 نم لوألا ليحلاو ةباحصلا ناكو . ىربطلا ىلإ تلصو ام الإو « رصعلا اذه
 نأ ريغ « ثيدحلا نيودت يف نود“ درتي عضوملا اذه ريغ يف انب رم امك" نيعباتلا

 هوعمس ام ةباتك ىلإ اودمعف « نايسنلا ةيشخ ظفحلاب نوفتكي ال اوناك ًاموق مهنيب
 لصن ال نحنو . « ملعلا دييقت » هباتك ىف ىدادغبلا كلذ انل روصي ام وحن ىلع

 كلذب ىتدلعتيو « ثيدحلا نيودتب رمأي هارن تح زيزعلا دبع نب رمع رصع ىلإ
 لعو . هيف نيودتلا عياتتيو « هنوديف ةرجهلل ١74 ةنس قوتملا ىرئهزلا انب رم انك
 ةصاخو « هقفلا نيودت ىف اوذخأ ريسفتلا»و ثيدحلا نيودت ىف اوذخأ ام وحن

 هايتف اورّرح مهنإف « ةيزوحللا ريق نبا كلذ ظحالي اك دوعسم نبا ذيمالت
 تناك ريبزلا نب "9 ةورع نأ رهيستدلوج ركذيو . '' ميرشتلا يف هبهذمو
 تناك هقنلا ةباتكب ةعيشلا ةيانع نأ رهظيو را موي تقرتحا هقف بتك هل

 مهاواتفب اومزتلب نأ ىغبني نيذلا نويدهملا نوداحلا مهن .؟ بن ف مداقمإل 1 ةيوق

 سيق نب ملس ايف فّذلأ نم لوأ نأ رهظبو علا ىواتفب اونع مث نمو
 ةيزوربمألا ةبتكملا ف دجوي هنأ رييستداوج ركذو «* ” جاجحلا رصاعم ىلالهلا

 .237 ىلع نب ديز ةعومجم » همسا هقفلا ىف رصتخم وناليمب

 اونع“ نمو ماسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىزاغم لوألا نرقلا ذنم نودت تذخأو

 ةبيتق نبال فرامملاو 48/7 ةرغصلا ةبفصو باعك ىف نيعبسلاو مساتلا عونلا رظنا )١(
 ١١4 ص . ىطويسلا ناقتإلا

 فرامملا ةرئاد ىف هقف ةدام رظنا (4) ةيمالسإلا ةفسلفلا خيراتل ديهمت جار (:)

 ,ةيمالسإلا 2 مإلعإ رظناو ١49 ص قزارلا دبع قلصمل
 . ٠07" ص تسرهفلا (0) . ةيزوحلا ميق نبال نيعقوملا
 . ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ف هقف ةدام )١( بيذهلا بيده ةورع ةمجرت ىف رظنا (*)
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 ("”بهوؤ ةرجهلل ٠١ هةنس قوتملا نافعنب ناهعنب ”2١ نابأو ريبزلا نب ةورعابب
 حوتفلان ع ةيمالسإ ةيميرات ةدام اهيلإ مضنت تذنخأو . 1١4 ةنس ىوتملا هئبنم نبا
 « نيسحلا لتقمو ريبزلا نبا ةفالخو ةيمأ ىبب ءافلخو نيدشارلا ءافلحخلا رابخأو

 ىومألا نيرصعلا ىف اوشاع نيذلا تمرض نوخرؤملا فلأ كلذ لك نمو
 « اهئاممأ نايب ىف ميدنلانبال تسرهفلا ضيفي ىبلا ةيخيراتلا مهبتك ا

 فوتملا قحسإ نباو. ١45 ةنس ىتفوتملا لكلا بئاسلا نب دمحم مهسأر ىلعو

 هذه تلثمتو « ةفلاسلا مألا رابخأب ةيانع دجن رصعلا لئاوأ ذئمو . 168١ ةنس

 ىف هئدحيل ىنعلا ىهرحلا ةئيرسش نب 7 ديت عمدقتسا ذإ « ةيواعم ىف ةيانعلا
 ناك ام ةباتكب هناملغضعب ةيواعم رمأو« نيضاملا برعلا كولم رابخأ نغ هسلاجم
 ناكو « ةيضاملا مألا رابخأ» هباتك كلذ نم فلأتف « مهي رات نم هدرسي

 مساب باتك« دابآ رديحو ىف هل عبمط دقو .(4) ىدوعنملا رصع ىف الوادتم

 رودي وهو ؛ اهباسنأو اهراعشأو نملا رابخأ ىف ىمهرحلا ةيرش نب ديبع رابخأ»
 داع رابخأب ”لهتسيو « ديبع بيحيو ةيواعم لأسي ذإ ٠ ىراوح بولسأ ىف
 ةكلمم نامز ىلإ عببتت رابخأو نهلا نم مرج ةرجه نع ثدحتي مه دوو نامقلو

 نب بهول ناجيتلا باتك هطمن نمو . ةريثك راعشأ هللختتو ٠ سيدجو مسط
 , ةرباغلا نورقلاو ريمح كولم نع ثدحتي وهو « هعم عوبطم وهو « هبنم
 لاقو 7*2 ىسدقملا هركذ « ةيلاحلا مألا ىف أدتبملا» ىمسي بأتك بهولو

 هنع لقن باتك تايليئارسإلا ىف هلو . 26 تافارحلاا ريثك هنإ ىواخسلا

 صصق » ىساب هيلإ بتستسي باتك ةيردنكسإلا ةيدلب ةبتكم ىو «ًاريثك نو رسفملا
 ("” بعك مسا ةيوامسلا بتكلا لهأ رابخأ نم هاجتالا اذه يف عمليو .« ءايبنألا

 )١( ص تسرهفلا هتمجرت ىف عجار (؟) فراعملا نابأ ةمجرت ى رظنا ١١١
 4+ ٠ص تسرهفلاو بيذهلا بيذهبو ٠١١ ص
 ( هلفنتسو ةعبط) ىوونلاو ١١؟/ 5 دعس نباو
 .١؟© ص

 فراعملا باتك قا هتمجرت رظنا (؟)
 686/6 دعس نبا تاقبطو 7016 ص
 رجح نبا بيذبتو 7078/8 لادتعالا نازيمو
 تارذشو ١7/١ ىليويسل ظافحلا تاقيطو
 . 1١6١/١ ةاملا نبأ

 ءابدألا مجعمو ىفاتمجسلا متاح ىنأل نيرمعملاو
> 

 .46/4 (ابروأ ةعبط) بهذلا جورم (4)

 . ل6 ص ىمدقملا ميساقتلا نسحأ )20(

 . 4+ ص خيبوتلاب مالعإلا )١(

 فراعم او ةباصإلا بمك ةمجرت ىفرظنأ (0)
 .. ١٠65 ص # قال جادعس نباو 5١9 ص
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 نرقلا ىف هل عبط“ دقو ملسأو نمبلا دوي نم ناكو ةرجهلل 17 ةنس قوتملا رابحألا

 . ٠ لئفكلا ىذ ثيدح ىف » قالوب ةعبطمب باتك ىضاملا

 كلذ نم « ةيديقعو ةيبدأو ةيخمي راتتافنصم ىلإ تاراشإ كلذ بناجي اناقلتو

 ةصق رعاشلا غرفم نبا عّضَوو ١" بلاثملا ىف باتكل هيبأ نب دايز مْضَو

 (؟) راحّصو ةبواعم نب دي زي رصاعم("!ىنالكلا ةقالع نم لكفيلأتو ١" هراعشأو عبست

 نب دروتسملا مكحلاو اياصولا ىف 7 باتك كلذ نمو .لاثمألا ىف ًاباتك ىدْبسءلا

 2590 ردكقلا ىف باتكل هبّشم نب بهو فينصت ًاضيأ كلذ نمو . ىجراخلا ةفّدع"

 4( !ةقرو ىلأ ىف لئاسر ءىجرملا "”ناليغل نإ تسرهفلا بحاص لوقيو

 . ءاجرإلا ىف هءارآ تلمح ابنأب نمؤن '؟* ظعاوملا ف رودت تناك اهنأ عمو

 !١١( .ةنودم تناك هبطخو ةلزتعملا سأر ءاطع نب لصاو لئاسر نإ ظحاحلا لوقيو

 جاجحلا ىلإ امه لسرأ ىرصبلا نسحلل نيتلاسر ركذ قباسلا لصفلا ىف انب مو

 دجنو . ١١١" هنع لمح ًاريسفت اولمأ نمب وهو « ردقلا ىف هيأرل جتحي كلملا دبعو
 تسرهفلا بحاص هل بسن دقو « ”1١ ءانغلا ىف باتك لوأ عضي بتاكلا سنوي
 لل" لك نحب هيف

 كشن الو « ةيمأ ىب رصع ىف نيودتلا ةكرح عاستا ىلع لدي ام هلك كلذ ىو

 هريغو ىربطلا. عاطتسا ام الإو « ةيسايسلا مهلئاسر ةلمج اونود موقلا نأ ىف

 . ًاريثك اهنم اونود مهنإف ةيصخشلاو ةيظعولا مهلئاسر ىف "لق”كلذكو اهووري نأ
 تناك رصعلا اذهل ءاغلبلا باّدتكلا نم ةفئاط ءاممأ تسرهفلا بحاص انل قوسيو

 بطخ ةصاخو « مهبطخ نم ًاريثك نونو دي اوناك لثملابو 14”. ةنودم مهلئاسر

 )١( ص تسرهفلا رظنا ١7١ . ) )9/؟ رابخألا نويع رظنا 40" .
 .ه؟/10 (ىساس ) ىفناغأ (؟) )٠١( نييبتلاو نايبلا ١6/1١ .

 ربلا دبع نبال ملعلا نايب عماج رصتمم (11) . ١59 ص تسرهفلا (؟)

 . "ال ص . 9١؟ ص ردصملا سفن (4)

 ) بتكلا راد عبط ) ىناغألا رظنا )002:0 . هاله ص دربملا (0)

 . 1/4 . ؟094/19 ءابدألا رجعم رظنا )50

 . 5١7 ص تسريفلا )١0( قاثلا لصفلاف هتمجرت رداصم تضم (1؟)

 . . اهدمي امو ١7٠١ نص تسرهفلا (14): 0 . باقكلا اذه نم
 . ١0١ ص تسرهفلا (ه)
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 لصاوو ىرصبلا نسحلا لثم نم « ظاّنعو ريغو ًاظاعو نيهبانلا ءابطخلاو ءافلحلا
 همالكلو : انفلسأ اكظحاحللا لوقي هيفو 0"1٠ ةنس ىوتملا ١١ ناوفص نب دلاخ لثمو
 نب دايزل ةظعوم فلاسلا لصفلا ىف انب ترمو'''«نيقارولا ىديأ ىف رودي باتك
 . هديب ناورم نب كلملا دبع اهبتكو سانلا اهوادتي ناك هيبأ

 "رم دقو « مهفراعم ضعب ىلاوملا نع نولقني رصعلا اذه لئاوأ ذنم اوذخأو ْ
 بتكب ًافوغشم ةيواعم نب ديزي نب دلاخ ناك فيك ةفاقثلا نع انثيدح ىف انب
 هبتك نم تيأر» : تسرهفلا بحاص لوقيو .. بطلاو ءايميكلاو موجنلا
 باتكو ريغصلا ةفيحصلا باتكو ريبكلا ةفيحصلا باتكو « تارارحلا باتك

 هيوجرسامرمأ زيزعلا دبع نب رمع نأ ًاضيأ انب رمو . "70 ةعنصلا ىف هتيضوحح
 جاجحلا بيبط قوذايث نأ ةاورلا ىوريو « بطلا ىف نرهأ سفلا باتك لقنب
 (© انيس نبأ رصع ىتح اهنواقانتي سانلالظ ةديصق ةحصلا ملع ف ظن فسوي نبا
 « ةينانويلا نم سيلاططسرأ لئاسر ضعب لقن ماشه للم ًاملاس نأ ًاضيأ انركذو
 لاقيو. 2*”ةيسايسلا سرفلا لئاسر ضعب لقنب ديمحلا دبع هذيملت رهشا دقو
 (5) . ةيسايسلا مهمظنو نييناساسلا خيرات ىف ةيسرافلا نع باتك ماش لقت هنإ
 عيمج ىف رصعلا اذهل برعلا نيبرشتنيو عيذي ذخأ نيودتلا نأ انمدق املك عمو

 امع ثدحتنل نآلا فقنو . ةيبرع ريغو ةيبرعو ةينيد ريغو ةينيد ةفرعملا عورف
 . ةفلتخم لئاسر نم رصعلا فّدلسخ

 ةنودملا لئاسرلا ةرثك
 « رصعلا اذه نع ترث“ ةريثك ةيسايس لئاسرب بدألاو خيراتلا بتك رخزت 0

 ةمبيبصأ ىبأ نبال ءابطألا تاقبط رنا ( 4 ) م5١ ص فراعملا دلاخ ىف رظنا )١(

 . ٠١٠ نص ىطغقلا نبا, 0 عجاد ) ةقرفتم عضاوم ى نييبتلاو نايبلاو
 . ةمبط ) ىركسملا-لاله ىنأل نيتعابصلا (0) ١4/15 2١ ءابدألا مجعنو ناكلخ نب او( سرهفلا
 , ١1 ص (ىلجلا 6151061١91١ )١8. ص تسرهفلار
 ”تأشن قداصل هناريإنع تاحفصهرظنا (1) تسرهفلا رظناوم 4 ١/ ٠ نييبتلاو نايبلا (؟ )
 مذ ص( ولجنألا ةبتكم رشن) ىزاجح يطصمو 1١6١. ص
 . 49417 ص تسزهفلا 20



 4ها/

 نبا حرش لثم نم ةعيشلا بتك دصقنو لئاسرلا هذه ىف تدّي زن بتك كانه اًنقحو
 .ةبيتق نبا ىلإ بوسنملا ةسايسلاو ةمامإلا باتك كلذكو ةغالبلا | جبن ىلع ديدحلا ىنأ

 ةقيثولا بتكلا ىلع اندمتعاو امهبارضأو نيباتكلا نيذه انيحن اذإ نكلو

 لويس ىربطلا ف ةصاخو انتلبقتسا دربملل لماكلاو نييبتلاو نايبلاو ىربطلا لثم نم
 نييرهب زلاو ةعيشلاو جراوحلا قرف هثادجأو رصعلا رم ىلع اهتبتك لئاسرلا هذه نم
 ةيمأ ىب ءافلخ اهبتك اك « ثعشألا نبا لاثمأ ةيومألا ةلودلا ىلع اوراث "نمو

 . مهداوقو مهمالوو

 نمو « اهثرثكل لئاسر نم جراوخلل ىور ام لك ضرعن نأ عيطتسن نإو
 فاالمخ نم مهليب رجمش ام فو رعمو ؛ مهلئاسر مهأ نع ثيدحلاب ىتكنس م 6

 ةيراقملا ةيدجتتلا ةقرازألا ىه «© قرف عبرأ مهقرفت ىلإ انب رم اك ىوأ

 نع دوعقلا نومرحي قرزألا نب عفان ةدايقب نواوألا ىضم ف « ةيضابالاو

 قرفلا كلذ يف مهتفل اخو 2 ما فطأ لتقو نيملسملا ءامد نوال جورحلا

 نيب نيتلدابتم ١ نيتلاسر فالحللا اذه ريوصت ى دربلا قوسيو . ىرخألا

 ىف هعجاري ةدجنف « قرزألا نب عفانو تادجّنلا ميعز قنحلا رماع نب ةدجسن
 تادجنلا ىبلاقم نابب ىف ناتفيرط ناتقيثو ناتلاسرلاو . اهل جتحي عفانو « هتلاقم

 ةفينع ًابرح ريب ربا نب بعصم داوق عم ةقرازألا داق فيكانب رمز ٠ ةقرازألاو

 يح ؛بلهملا ةدئاق نوب راحن اولظ هلق « بالود ةعقو ىف علان خدلاق لئتق نم مغرلا ىلع

 56 شويحلا تلو ؛ ممروث ل اوم كلملا دبع ةعاط ف قارعلا تلخد اذإ

 ىرطق هدهعل مهميعز ناكو « جاجحلا ةصاخو قارعلا ةالو اههّجوي ٠ مهيلإ

 سفنب ىرطتق هيلع دريو « ًادعوتم ًاددهم هلساري جاجحلا ىرنو « ةءاجسفلا نبا
 فيك ناروصت امل '” نيتلاسر قوسن نحنو « دتعرتلاو ديدهلا نم ةروصلا
 جاجحلا ةلاسر امأ « جراوخ ريغو جراوخ نم نيرثاثلا عم ةالولا لسارتي ناك
 007 اذه ىلع يرجتف

 «ةّيسمرلانم مهسلا قو رسم نيدلا نم تقرسم كنإفدعب امأ . كيلع ماللسو

 ىنارعأ كنأ ريغ. هرمأ ةالولو هلل صاع كنأ كاذا"” «ةتمرتجستت ثيح تملع دقو

 .114 ص ' .امدمب ابو 0١١ ضدربملا )١(
 . همظعم تذخأ : ءىثلا تميرجت (؟) دربملا رظناو 5١٠/9 نييبعلاو نايبلا (؟)
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 او« ةرقلاب 77 ىشت و . 0و 1"”فلج

 شيعلا نم هب تيدلص امب اولص 2*””ماغتط كب قحلف « 24! ةعئبش" لانتل تجرخ

 2 مهر ومأ نم دهجو فو ىلع « حايرلا '"ن نوكشنتسمبو حافزا نوزع مهف

 .9"2 نيتحرستب هللا مهكلهأ مث« هتفرعم اولهج امم ظفعأ نورظتني اوحبصأ امو

 , « مالسلاو

 : ىرطق هباجأو
 «همسةن نوبهريو هللا مي رح ”نودعرسي نيذلا ةالولا نمةأدلا ىلع مالمو

 لالضلا نم هب ىدمهو (8) لافسلا لهأدب متاظأو «هنيد نم رهظأام ىلع هل ”دمحاف

 ىفأ فلج ىارعأ ىفأ ركاذت "ىلإ تبتك ٠ هّقحب كفافختسا دنع هب رسدنو

 ىف "هليل كنإ 57 جاجحلا ”مأ ”نبااي ىرثمتمنو «ةرلاب قشتسأو «ةرشسيكلا معطتسأ

 «ةرشس>كيلع رومألا

 هللا فرعتال ١١١ كتقيثو ىف 2. « كتفي رط ف 0 6 و نا ”كتلبج

 2 37 ”ناطيشلاف : كلب ر نم تتماشساو تنشب ب « كتئيطخ نم عزتجلت و

 لب نورا هاغ ولىذلا هلل دمحلاف . كقانخ ا الو كقاثو هبذاجت .ال

 نأ تفرعل هديب ىرطق سسفن ىذلاوف 17 كتم ىل حضوأو .. كتحفص

 هللا ضمح دي نأ وجرأ ىنأ عم «لاقملا 399 ريدصتةك سيل لاطبألا ةعراقم

 . 0 كتجتهم ىنحنمي نأو « كتجح“

 ًاعيمج اينع دقو « ةياوغلاو ةلالضلاب هنيحاش ري انين الكاذا حضاوز

 ةقرازألا انكرت اذإو . : عجسلاب امهمالك انسيز ”متثنمو . امهبولسأ ىف قئأتلاب
 21١ جورحلا ىلع اًنضاح حاسم نب حلاص لساري ًابيبش اندجو ةيرفصلا ىلإ

 . ةيضايإلا» تادجنلل لئاسرب رداصملا ظفتحت مو
 :لافسلا .جرعلاوهو علظلا نم : عل رووا 2

 . قلحلا لوفس 0 اا مكس (١

 .بسنلا قنعطلا اودارأ اذإ كلذ نولوقي () ءافشلا بلطت : ىنشتست (؟)
 ةيجسلا : ةلبحلا . للضم : هيتم )٠١( ."مامطلا نم عشي ام : ةعبشلا )2(

 . فرجعتم : مخلطم 0110 . مهاذرأ : سانلا مافط (ه )

 ةقثلا : ةقيولا (١؟) ةياتك « اهومستتي : حايرلا نوئشنتسي )30

 . هرمأ فاشكناو هتلذ نع ةياتك 0

 . هريبحتو هريطست : لاقملا ريدصت )١4(

 ْ .٠؟/ه ىربط )١١(

 . مهعوج نع

 5 نيتمزه لإ جاجكلا ريشي (0)
 ةرفص نأ نب بلهملا مامأ ةقرازألا
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 هيف مهلئاسر رثكت ثداح لوأو « ةريثك رصعلا اذه ىف ةعيشلا ”لئاسرو

 ”ضحت 27 تالسارم نع عيتبو هتيبداك امو نيل ةقركلا لهأ داهذتما

 .نييعرشلا اهباصأن م ”ةفالحلا مهباصتغاو ةيعرلا مهملظل ةيمأ نب ىلع ةروثلا ىلع
 ىف دسم نب ناملس مهميعز روصيو «نيباوتلا ةكرح اناقلتف هلتقم دعب ىضمو

 جرحم نمل سيل هنأو «نيسحلا نال'ذخ ىلع مهمددن هباحصأ ضعبل هتبتاكم

 دهعل ىققثلا راتخلا ةكرح بشنت ام ناعرسو . ؟') هيلئاق نم رأثلاب الإ ةبوت الو

 نبا ىلإو هتعيش ىلإ ةبتاكما نم رثكيو « ةفوكلا ىلع ىلوتسيو « ريبزلا نبا

 ةلكاش ىلع هوعبتي مل نإ ًادعوتم ًاددهم ةرصبلاءامعز ضعب ىلإ بتكيو « ةيفنحلا

 : 5" لوقي اهيفو « ممت معز فنحألا ىلإ اهب لسرأ ىلا ةلاسرلا هذه

 سيق نب فئحألا ىلإ دنع ىنأ نب راتخلا نم محرلا نمحرلا هللا مسب ٠
 فنحألا نإف 249 رضم نم ةعيبر "ما ليوفدعب امأ ءمنأ "اسف )2 هلسبق "نسم

 ةطمخ ام كلمأ الفإو « 99 ردّصلا عيطتسي ال ثيخ ع 200 رقتس ةموق ”دروم

 ”لسر تب"ذك دقف تبذك نإو «ًاباذك قرم مكنأ ىغلب دقو ء«ردقلا ىف

 . « مهنم ريثك نم ريب تسلو « لبق نم
 رايتخاب ىعُي ناك ذإ « هتباطخ ىف انب ترم ىلا هصئاصخ ةلاسرلا ىو

 ىفخ فرط نم ريشي ْذإ هتاءاعداو هتامابسإ اهيفو « همالك ىف: عجسلاو هظافلأ

 هئيداحأو هتباطخ ىف ًاريثك عجسلا مدختسي ناك مث نمو . هيلإ ىدوي هنأ ىلإ
 , © ةفن الا ةلاسرلا ىف همدختتسا انك

 « .ىربطلا اهب ظفتحا ةريثك لئاسر قارعلا ف هتالوو ريبزلا نبا نع ترثأو

 نم نوبتاكي هتالو ىرنو . ىقثلا 280 راتخلا هيلإ اهم بتك ةلاسرب ظفتحا امك

 ثعشألا نبا ةروثب جاجحلا رصع ىف ىتلنو . 297 جراوحلا ىلإ مهنهّجوي

 . هعجسب روهشملا ةيرقلا نب بويأ هل ًآبتاك ذختا هنأ فورعمو
 )١( رضم لئابق نم . اهدعب امو ؟هال/ 4 ىربط .

 . مهج : رقس (6) . .؛؟؟/#غ ىربط (١؟)

 . عوجرلا : ردصلا (0) 1 .ه"ة/وع ىربط (؟)

 . اهدعب امو ه5 ص دربملا (7) بجعتلا اودارأ اذإنالف ما ليو نولوقي ( 4 )

 .م4/١41 ىربط () ةعيب ر لئابق نأش نم ىلعي راتمما نأكو .هتن

 . اهدعب ابو 41/4 ىربط (4) © 2 اهريغو رتب لكتتس اهنإ لوقيو « هترزآ ىلا
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 نإف ةلودلل ةضراعملا تاغيبلا ىف تريك دق ةيسايسلا تاباتكلا تناك اذإ
 ءافلخللا ناك ذإ .٠ رزغأو رثكأ ًامادختسا اهمدختست تناك اهسفن ةلودلا
 راسو رمعو ركب وبأ اهعضو ننس, ١7 هدعب ةفالحلا نولوتي نم ىلإ دوهعل اب نوبتككي
 ىلع مهنوئلوي ٠ نم ىلإ دوهعلاب نورتكي اوناك كلذكو . ةيمأ ىب ءافلخ اهيلع
 لك ىف مهنالو نيبو مهيب ةبيآ ةبهاذ لازت ال بتكلا تناكو . '' تايالولا
 اودقع اهلهأ مهيلإ باجتساو ادلب اوحتف املك مهدارت ناكو . ةريغصو ةريبك

 , تادهاعملا

 مهداوقو مهتالو نيبو مهيب راد ام لكل ليضفتلاب ضرعن نأ عيطتسن الو
 ثداح كانه سيل هنإ لوقت نأ ىكيو « هريغو ىربطلا اهب حفطت تالسارم نم

 ةيواعمل ًارارم بتكي هيبأ نب دايزف ؛ثيغلاك طقاستت لئاسرلاو الإ ةروث الو مهم
 ديزي بتكيو . هيلع دريو ؛""ةعيشلا نم هباحصأو ىدع نب رجح نأش ىف
 لئاسرلا رثكتو ؛ !٠ ىلع نب نيسحلاو ريبزلا نب هللا دبع نأشب زاجحلا ىف هتالو ىلإ
 (0) , هعرصمم نم ناك امو قارعلا,ىل نيسحلا دوفو ىف دايز نب هللا ديبع نيبو هنيب

 كلملا دبع دهع ىف ترثك اك مهئالوو ءافلحلا نيب ةيسايسلا لئاسرلا رثكت مو
 . ناسارخو قارعلا ف تبشن ىبلا تاروقلاو نّئفلا ةرثكل جاجحلا نيبو هنيب ةصاخو
 « هيلع درلا نمو رثكبو « هداوق ىلإ ةباتكلا نم رثكي هسفن جاجحلا ناكو
 اهب لسرأ ىتلا ةفن آلا هتلاسر ةلك اش ىلع مهسفنأ راوثلا ىلإ ًانايحأ بتككي ناكو
 ناك ام وحن ىلع هلئاسر ريبحتب ىدعسي ناك ذإ هدنعاليلف فقن نأ دبالو . ىرطق ىلإ
 جرراوحلاب كتفلا ىلع هّثَدحو بلهملا ةلسارم نم رثكي هارنو . هبطخ ريبحتب ىعي
 جراوحلا بورح ىف هداوق ةلسارم نم رثكي امك ء'''ةمئاق مهل موقن ال ىح ةقرازألا
 هتسايس لثم هلئاسرو . (9) ناسارخ بو رحو (8 ثعشألا نبا ةنتف فو (7 ةيبيبشلا

 بتك دقف « ءارمألا ضعبل هتبطاخم ىف ىّبح « ةدحو ةدش رطقت اهب ربتشا ىلا
 1 هي يي هك يي بتم امتإ ١ : هل ةلاسر نم  دهعلل ايلو لازي ال وهو - كلملا دبع نب ناهلس ىلإ

 . ١" ص ىرايشهجلا باتكلاو .م.ا/6 ىريط )١(
 ,اهدعباهو 5507صدربملاو١ ٠١ /هىريط (؟) . ١" + ٠5 ص باتكلاو ءارزولا (؟)
 , اهدمي امو الو/ه ىربط (ا) , اهدمب امو ٠١5/4 ىربط (؟)
 , اهدمب امو ١؛ة4/ه ىربط (4) . اهدعب امو ؟ ٠٠/4 ىربط (4)
 ١45. 6140 /ه ىربط (؟) ءارزولاو اهدعب امو ؟1ه/4 ىربط (0)
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 تاق كإ تك ةيبارنالوا ىأر اه ىف تيأر نإف « دادم نم ةطقن تنأ

 1 كّيبْثأ تش نإو كتوم تعش نإف ةطقنلا تنأو جاجحلا نأ الإو « امل

 « هنعدهعلا ةيالو فرصي نأ انمدق اك لواح "* مل نمو ؛ امهنيب بد فالحل ان اكو

 . ةلواحا هذه ذيفنت لبق كلملا دبع نب ديلولا لجاعو هلجاع تومل نكلو
 نم عفري لاز امو « هرهظأ ىذلا وهف كلملا دبع ةعينص ناك هنأ فورعمو

 ى عاطتسا ام ىّدأت هيلإ بتك اذإ ناكو « ناسا ارخو قارعل ءلا هالو ىتح هرمأ

 اهيف فصي « ظحاحلا اهب ظفتحا هلا كلذ رعب ام ريخخ نمو (« هريبعت

 اذه ىلع ىرجت ىهو « طحت دعب أرطمو ب'دسج دعب ًاببهتخ كلملا دبعل
 ؛ (0) لوعللا

 هربخأ تبتك ذنم ”لباو انضرأ بصُمي مل هنأ نيئمؤملا ”ريمأ ربخُش انإف دعب امأ »
 ىتح ؛ 2” ذاذرلاو ”شرلاو ”شّطلا نم ضرألاهجو "لب امالإ انايإ هللا اينقس نع
 0 اور'ذست ريصاعأ اهيحاون ىف تراثو "7 تاربغاو '*' ترعشقاو ضرألا 7 تنعقد

 "رار ضرألا ةدش نم مهيدبأب نوح ”ةلفلا كسمأو ابمارث نم ضرألا قاقأد

 دنع اهلهأ ”نظ ”ء ىبسس ءاهرتكنت ”كليشو ءاهرتيغت عيرس ضرأ انضرأو « اهعانتماو
 ًاعطقتم اج ردبِز تراثأف « ةعمدلبا موي (8) لوبتقلاب هللا لصرأ ىتح « رطملا طوحق
 (17 هماهتجهنعا !٠ تحطْحَتطف « تبسلا موي( 1٠ لامّشلا هتبقعأم 11! صمتم

 مي احمطو امحطو « ىوتساف دضتلا ىح : هريصمتم تعمجو (هعطقتم تفّذأو

 لمهنم لباوب هدئاوع تداعمث :هدعاور ًابيرق 10 نعثر م1701! ناكو

 )١( نييبتلاو نايبلا 5993/1 . )٠١( رصمتملاو؛قيقرلاباحسلا : جربزلا «

 ) مطقتملا . 44/1 نييبتلاو نايبلا (؟ .

 . ةيلامثلا حيرلا : لامثلا )١١( 2. ليلقلا رطملا : ذاذرلاو شرلاو شطلا (؟)
 . تقرفو تددب : تحطحط (١؟) . تابنلا نم تلخ : تعقد (4)

 . هيق ءام ال باحسلا : ماها (1) . بدحلا نم تضبقت : ترعشقا 20

 طسبلا : احطو ءرخزو ألتما : اط ):١( , رابغلا نم تبرث : تربغا (5)

 قفألا المو . لمحتو ىفست : ورذت 6

 . راص ىعمم انه تاك )١( ضرألا ىهو « زازعلا نم : زازتعالا (م)

 داوسلا ىلإ براضلا : نوحلا (15) . ةبلصلا

 . الثا انمئرعا (13/) . ةيقرشلا حيزلا : لوبقلا' (9 )
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 هتفدرأ بوبؤش فدرأ املك « ًاضعب هضعب '' فدري « ١( لجسم

 ىرت ىهو « نينمؤملا ريمأ ىلإ تبتكو . 2؟7 ضارعلا ىف هعقو ةدشل 57 بيبآش
 اهنم ىكسو ء 2١7 باعشلا دسو . *بابسلا الم دق « نطُقلا طق لثمب

  (!!اوطنق ام دعب نمهتمحر رشنو هتْيَنَع لزنأىذلا هلل ”دمحلاف و رك

 . « مالسلاو ,ديمحلا "لولا وهو

 روصلاب اهنييزت نم هبط ىف جاجحلا هب رهمشا ام ةلاسرلا ف حضتيو
 « مهمالكل بولاتحي نولازي ال داوقلاو ةالولا نم هريغ ناكو .ةبيرغلا ظافلألاو ةقيقدلا

 نيفرتحملا باتكلا نم ”ةقبط ليلق امع ىرتسو « قيمنتلا نم ةفلتخم ًاروص هنوقمنيو
 . نيواودلا باّدتك مهو ٠ ةليسو لكب ةياغلا هذه كاردإ ىلع رفوتت

 دقو « ةريثك ةيظعو تاباتك « نرَقلا رخاوأ ذنم ةصاخو « عيشنت تذحخأو

 « مهتاظعب هيلإ اولسري نأ ظاّنعولا ىلإ بتكي ناك هنأب زيزعلا دبع نب رمع رهتشا
 مامإلا ةفصب هياإبتكي نأ ىرصبلا نسحلا ىلإ لسرأ ةفالحلا ىلو امل هنأ ىوْرْسيو
 , 240 هلوقب اهلهتسا ةليوط ةلاسر هل جبدف « لداعلا

 لك 11 دصتقوةلثام لك ماو.ق لداعلامامإلا لعجدّتلا نأ نينمؤملا ريمأاي ' ملعا»

 عزفمو « مولظم لك !١١ ةحفصنو « فيعض لك ةوقو «دساف لك حالصو« رئاج
 « هلبإ ىلع قيفشلا ىعارلاك نينمؤملا ريمأ اي لدعلا ”مامإلاو . فوهلم لك

 ابيمحنو «ةكلهلا عتارسم ن رع اهدوذيو « ىعارملا بيطأ اه داتري ىذلا « اهب .قيفرلا

 نينمؤملا ريمأ اي لدعلا مامإلاو ١ . ”رسقلاو" ذر ذا ةيئافكوم عابسلا نم

 مل بستكي « ًارابك مهملعيو ًاراغص مل ىعسي 2 هدلو ىلع ىناح ا بالاك

 ةقيفشلا ملاك نينزلا ريمأ اي لدعلا مامإلاو .هتامم دعب مل رخخ كو :«ةليايعتا ف

 « هرهسي رومُست« الفط هتبرو ءاهرك هتعضوو ء اهرك هتلتمح « اهدلوب ةربلا

 )١( لبسلاو كلاسملا : باعشلا (5) . بصتم : لجستم .

 )١( اوسني : اوطنق (07) . عبتي : فدري

 . مغ /1 ديرفلا دقملا () ةعفدلا وهو بوبؤش عمج : بيبآشلا (م )
 . ةياده : هصق (9) . رطملا نم

 . فاصنإلا نم : ةفصن )٠١( . ةيحاتلا وهو ضرع ممج : ضارعلا (4 )

 . فاقلا ثلثم «دربلا : رقلأ 00( . هيف تاب ال ىلاخلا عضوملا : بابيلأ )0(



 ل

 5 هتراكشب متغتو « هتيف اعب حرفتو « ىرخأ همطفتو ةرات ةيضارت « هنوكسي نكستو

 توملا نم ةرظتني امو نيدلا قوقحو هيلع ةيعرلا قوقح هل ركذي ىضمو

 . حلاصلا مكحلاو ىوقتلا نم كلذلدَو زتي نأ ىغبتي امو هللا ىدي نيب فوقولاو ثعبلاو

 « هفصو انب رم ىذلا هتباطش بولسأ سفن مدختسي ةلاسرلا هذه ىف نسحلاو

 اذه ىف  انمدق امه  هيراجي ناكو . ةريثكلا هتاقابطو هتالباقمب انيكمت اهديزي

 بتكهنأ ىورْيَو < ىشمدلا نالئيتَغ مهسأر ىلعو ؛ ظاعولا نم ريثك نواسألا

 : "'"هلوق اهنم «ةليوط ةلاسر ىف هظعي زيزعلا دبع نب رمع ىلإ

 تسيمايق ءافاغ ايسر ءالاب ًاقئاتخ مالسإلا نم تكردأ كنأ رمع اي لعا »

 . « لأسيف لهاخلا ىطعي“ الو « ملكتي الف ملاعلا فيخأ“ « ةعدبلا ترهظو

 اوناك ىسابعلا رصعلا ءابدأ نأ ىلإ ًاريشم ء(''هتغالبب ظحاحلا داشأ دقو

 ةراهملا نم نوديري ام اوغلبي ىتح « ىرصبلا نسحلا مالكو همالك نوظفحتي

 اوناك امهرصع ىف باّنتكلا ءاغلب نأ ىف  انفلسأ اك كشن امو . «'” ةيئاببلا

 ف رن ال يدق دع ظاعزلا نم انيبارتقأو امه امينلابأ "ف امرا

 ىلحتي ىذلا بولسألا اذه سفن اههدنع دجن ىّيح بتاكلا ديمحلا دبعو ماس

 « جاودزالاىلإ هب ىهتني ًاتزاوت مالكلا ىف نزاوتلا ىلع موقي ىذلاو ريوصتلاو قابطلاب

 . مابلا ىلع اياوتسيو امبموءرقي نم سفنأ ىف ارثؤي ىبح

 تاباتكلا رصعلا اذه ىف تعاش ةيسايسلاو ةيظعولا تاباتكلا بناجيو

 توم نم فورظلا ضعب ريثأتبو « مهتطاوم ىف برعلا دعابت مكحب « ةيصخشلا

 « قيدص وأ هبيرقل لاو دنع ةعافش وأ « ةئنبلا ىضتقت ةيالو وأ ةب زعتلا ىضتقي

 ةيقب الإ نمزلا دي نم اهروهمج طقس مث نمو « ةمألا ةايحب لصتت نكت مل اهنأل

 ىلع ىرجت ةعافش ف ىرسقلا دلاخ ىلإ ةنبتش نب لاقع ةلاسر كلذ نف « ةليلق

 4 ةروصلا هذه

 ىكذ دمحأل برعلا لئاسر ةرهمج («) .. ١١ ص ىضترملا نبال لمألاو ةينملا )١(

 .[6١؟/0 توفص . 59/5 نييبتلاو نايبلا (؟)

 . ؟؟هر//١ ردصملا سفن (ع)
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 ("”ارطمخشلا ”مسنقو «فرش تبنمو «مرك ةرهوج نم(١' كبسجتنا هللا نإ »

 « ةموسقم ةردقب 5 ناعأو « ةيدابلاو ةرضاحلا هب تئدحتو « برعلا هلترهش
 هرسيو «كلضف فرعي برعلا ريهامج نم كئافكأ ”عيمجف « ةظوحلم ةلزنمو
 * نسم ”قحأو . ظحلا هدعاسالو نامزلا (؟”هلادأ مهلك سيلو كل هللا ''' راخ ام

 (هرشن هب نسعو ؛ هك هل قبب اب مهل داعو 1 تاتوريلا لهآ لع نّكطعت

 نم ةئيذا ىوذو « ىبارق !*'ةين د نموهو ءانالف كيلإ توهج ذقو . كلماثم
 دقو « "ىلإ هفرصتو كتمعن هتسبب لت نأ تببحأو ٠ كفورعه "فرع « ىقرسأ
 ,00(بغلا ىف اليمج « رَّْتلا ىلع ايقاب هدجن ام هايإو ىتعدوأ

 ىلعوأ ةيصخشلا لئاسرلا باّدتك نأ ىلع ةحضاو ةلالد ةلاسرلا هذه لداتو

 ةلسوتم ءاهقيسنتو اهظافلأ رايتخاب ةديدش ةيانع بعت تناك مهنم ةفئاط لقألا
 قيسوملا نزاوتلا ثادحإو ةقيشرلا ظافلألا باختتنا نم عيطتست ام لكب كلذ ىلإ
 ريثأتلا لخادمب نسحلا هقفلاو « ىبعملا نع هتيلجتو ريبعتلا ةقد عم « مالكلا ىف
 «هلقع ىلع ىلوتسي ىك قرط نم بتاكلا هيلإ كلسي نأ ىغبني امو ئراقلا سفن ىف
 نب هللا دبع ةيصخمشأا لئاسرلا نم نوالا اذه ىف رهمشا نمثو . هئجاح هل ىضقيف
 ةف « رصعلا اذه نم ةرخأب ناساري لتقف“ ىذلا رفعج نب هللا دبع نب' ةيواعم
 وحن ىلع ةرهاب ةغايص هغوصيو ملكلا كوي فيك فرعي ؛ ًاغيلب انستا ناك
 : 29 لوقي ذإ « ًابتاعم هئاونإ ضعب ىلإ اهب بتك ىلا ةلاسرلا هذه ىف دجن ام

 ىنتادتبا + كيف ىأرلا ةمي زغ نع كرمأ ىف ”كشلا ىققاع دقف دعب امأ١
 ىف كلوأ يعمطأف « بنذ ريغ نع ءافج ىتبقعأ مث « ةربخن ريغ نع فطلب
 .. احارطا كل عمجم موبلا ىف انأالف « كئافو نم كرحخنآ ىسأيأو ٠ كئاخإ
 ىأرلا حاضيإب فشك ءاشول "نعم ”ناحبسف « ةقث ىلعشلنم هراظتناو دغ انأ الو
 6 فالتخا ىلع انقرتفا وأ © فاالتئا ىلع انمقأف « كيف ,ةيزع نع كرمأ ىف

 . « مالسلاو

 )١( قصال : ةيند )0 . كراتخا : كيجتنا .

 اعلا : بغلا (1) . اردق : ارطخ (؟)
 84/16 نييبتلاو نايبلا (7) . ريخلاا هيف كل لمج : كل هللا راخ (*)
 , هناعأو هرصن : هلادأ (:)
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 فورعي هنأو « هقذحو بتاكلا ةقد نع 'ىنت ةلاسرلا هذه نم ةملك لكو
 رهاوج نم فلأتت ةليمج دوقع اهنأكو اهغوض فيكو هظافلأ رّديختي فيك

 بلادج ىلع ردعقي ًاضيأ وه لب « بسحف ظفللا ىلع ردتقي ال وهو . ةقينأ
 امضرعي وهو « قيقد ىلقع قطنم نم اهيذ امب عورت ىلا « ةفيرطلا ىناعملا
 .تاقابطلاو تاراعتسالا هنيزت قيشرلا جاودزالا نم بولسأ ىف

 « بسحف ةيصخشلا لئاسرلا ق٠ قارنت ةباتكلا تنخأ وحنلا اذه ىلعو

 نآلا انب ىرحو « ىرلا سفن نوققحي ةسايسلاو تاظعلا باّنتك انيأر دقف

 نم مهيديأ ىلع ةباتكلا باصأ ام ىرنل ٠ نيواودلا باّنتك ىلإ لوحتن نأ
 . ريبتحتاو ديوجت

 نيواودلا باتك

 ىلا تاياورلا دكؤتو « مالسإلا ىف نيواودلا نود نم لوأ رمع نأ فورعم
 "”سحأ ذإ , (1 مجاعألا سرفلا نم ماظنلا اذه راعتسا أب هعينص تقفار

 كلذب و« مهانغلاو ْىتفلا لاومأو مهتايطعأو سانلا اههف نبدي تا"الجدس ىلإ هتجاح
 هاندجو ةفالحلا ةيواعم ىلو اذإ ىتح « دندلباو جارحلا ىناورد ساسأ عضو

 خت تناك هيفو « 2''مئاحلا ناوبدو :لئاسرلا ناويد امه نيناوبد ذختي
 ناويد لظو . ةالولا ىلإ امنولمحي نم اهيف رّديغي ال ىتح « هنع ةرداصلا لئاسرلا

 كلملادبعرصع ىلإ ةيسرافلاب قارعلا فو ةيمورلاب رصمو ماشلا ف بكي ادخل

 لئاسرلا ناويدىلع هبتاك ىسشحللا دعس نب نايلس ىلإ بلطي هارن 31 ؛ناورمزبا
 حلاص ىلإ جاجحلا بلطي هسفن تقولا قو : "'ىبورلا ماشلا ناويد مجرب نأ

 قارعلا ناويد مجرب نأ لئاسرلا ناويد ىلع رخآالا وه هبتاك نمحرلا ابع نبا

 )١( ص ىرايشهجلا باتكلأو ءارزولا ١١. ص ردصملا سفن (؟) + .
 نص ردصملا سفن (؟) 51 .



 ىف

 ناويد امأ « ةيبرعلا ىلإ ًاعيرس لوحت رصم اويد نأ رهظيو « ٠١ ىبرافلا
 : كانأ نب اعح 'ةرصع لإ هل رخأ تالخ

 « كلملا دبع رصع ذنم نيواودلا نم اوجرخ بناجألا نأ كلذ ىعم سيلو
 رمألا لوأ ذنم ةكراشملا هذه تناكو « اهيف نوكراشيو ةيب رعلا نونسح اوذحأ دّقف

 هب ىصاوت امو ؛ مظست نم نيواودلا هذبب لصتي ام ةفرعم برعلا بلطي نأل ةيعاد
 ىرايشهجلا لعج ام كلذ لعلو « اهب لمعلا ناقتإ ىف سرفلا نم ةصاخو اهلهأ
 , ةيسراملا ني واونلا رن نع ةليوط ةمدقع « باتكلاو ءارزولا » هباتكل مدقي

 اوناك بدلا 7 هباحصأ نأل « لئاسرلا ناويد انمب امتإ عقاولا ىف نحنو

 نورا اراك ينط مكحبو «ةالولاو ءافلحلا ةنسلأ ىلع بتكلا 000

 رهظي" نأ لواحب م لك ناكو «نايبلاو نسسّللا باحصأو مالكلا بابرأ نم

 بتكي نم قوري ىح  ىناعملا ةغايصو ظافلألا فيرصت ى هقذحو هتراهمو هتعارب
 . هناسحتساو هاضر لانيو « هناسل ىلع

 مهايجأ تعباتت « نيفرتحم باّسك نم ةريبك ةقبط تنوكت وحنلا اذه ىلعو
 «هتعانص هفلتخ ىلإ ملَنسْنِي قباس ليج ”لكو « رصعلا اذه ىف نمزلا رم ىلع

 اوناكو . ةديدج “ةعارب هفلس ةعارب ىلإ فيضي نأ لواحي قحال ليج لكو
 انايحأو ٠ بتاك دئاقو لاو لكل ناك دقف «قشمد مهب صتخت مل ذإ « نيريثك
 0 باتكلا نب فلا ةريبكلا ةيالولا.وأ ريبكلا لمعلا ىف ىلاولا ذختي ناك

 مهيلإ نوبتكي "نعم مهتغالبب اوتفللسب نأ ىلإ ت ايالولا باتك حمطي ناك ام

 دهرا ناك هنأب جاجحلا رممشاو . مميواود ىف منونيعب ىح « ءافلحلا
 نيب هلوثم بلطو اهبتاك نع لأس اهتغالبب ةلاسر هتتفل اذإ ىبح « هداوق لئاسرل

 كلملا دبع ىلإ هب لسرأ امب ر هسفن المو بتاك هبجعأ اذإ ناكو «' 2 هيدي

 .ىراصنألا ديزي نب ا*'دمحمب عنص ام وحن ىلع « هبانتك نيب هكلسيل ناو رمنبأ

 ىتكا دقف « اليلق الإ باتكلا ءالؤه راثآ ىرايشنهسا انيلع ضرتعي ملو
 ءامسأ درس ةفيلخ لك دهع ىفو ءءافلحلا دوهع ىلع م ًاعزوم مهئامسأ ضرعب

 . ١98 ص دربملاو امان/ه م ص ىرايشهحلا )١(

 .؟١م/و ىربط (() . 50 ص ىرايشهحلا (؟)

 ىربطلاو 5807/١ نييبتلاو نايبلا (* )



3 

 نب ورم هباّتك نيب ركذي هاندجو ةيواعم مايأ ىلإ هيف انعجر اذإو . ةالولا باّتك
 « هتوص ةراهجو هقطنم ةعورو هتحاصفل قدشألاب بقلملا صاعلا نب ديعس

 « ةيواعم دهعىف لئاسرلا نم ءىش هنع "رئوي لو ."” ىرابي ال ًابيطخ ناكو
 هيلإ بتك ذإ« هيلع جرخنيح كلملا دبع دهع ىف ةلاسر ظحاحللا هل ىور دقو
 "0و هباجأف 2 هدعوتي كلملا دبع

 كئيثروأةردقلا ةحئارو « ىعَبلا كدافأ كايإ معلا جاردتسا نإف دعب امأ »
 ناك ولو « هليبس تكرت ام ىلإ تبدنو « هلثم تعقاو امع ترجنز . ةلفغلا

 ليلق انعو . زي زعل ذ الو ناطلس لقتنا ام بالطلا سيؤ بابسألا فعض

 « كيلع ءاقرإلا ىلع فطعت ميحرلاو ء عدّتملا ميرصو .ةلفغلا ريما نم نق

 1 . « مالسلاو كنم هب ”موُقأ كريغ ام كعفد عم

 عيرسلا زجوملا ريبعتلا ىلع هتردقو ةينايبلا هتراهم روصت اهرصق ىلع ةلاسرلاو
 ديزي هنباو ةيواعمل لئاسرلا ناويد ىلوتي ناكو. ةجابيدلا نسحو ظفللا ةوالط عم

 ديزي ناسل ىلع ةلاسر ىرايشهحلا هل ىورو «ىناَسَسْغلا سوأ نب هللا "”ديبع

 قارعلا هلو زن نيح ىلع نب نيسحلا ةمواقم ىف ةءدنعلا ذختيل دايز نب هللا ديبغ ىلإ
 : 7*2 وحنلا اذه ىلع ىضمت ىهو .

 ام ًاموي حودمم بوبسملا نإو « ام ًاموي بوبسم حودمملا نإف دعب امأ»
 : لوألا لاق انك ٍبصلتلم ىلإ تيمتنا دقو

 يفرم سمسشلا بف مالا كلاامف> >ةقيفيا تاحتسلا تزواجف َتَعَفَر
 كو «نادلبلا نود دلو :نافنألا نوف كنامز ٍنيسحب 6 دقو

 مدل سا ديعم اف  اذديع ةوقتاوأ ىف ام لامعلا نيب نم هب

 ةيناويدلا لئاسرلا ىف رصقلا نوبحتسي اوناك مهنأ رهظيو « ةريصق ةلاسرلاو
 ىمسي دايز نب هللا ديبعل بتاك ابيف لاطأ نم لوأ ناكو . دهعلا اذه ىبح

 باتكلا هب ذخأي ناك امل زمر لوطلا اذه نأ كش الو « عفان نب ر (*!ورمع

 بيترت ىلإ رقتفي ناك نيفت وهو « كوقلا قف نيفتلا نمخيراتلا اذه ىف مهسفنأ

 1١6#. 154 ص ىرايشهملا (*) عجارو 5١0/١ نييبتلاو نايبلا رظنا ) ١(

 . ١”# ص ىرايشهملا (؛) . هسرهف

 .؟م0/4 ىربط (ه) . مه// + نييبتلاو نايبلا (؟ )
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 . مهنوءرقي نم بابلأ اولْحي ىتح ؛هبيلاسأ طبضو مالكلا قسنن ىف ةضايرو
 نب حقد هباّستك نيب دجنف 2« ناورم نب كلملا دبع<رصع ىلإ ىضمو

 نيب سيلو« ةباتكلا ١١ ىسراف هنأب كلملا دبع هفضو دقو « , ىاذملا عابشز

 دقو ةيواعمل اهاق ةملك هريغو ىرايشهحلا هل ىورو « هل ةروثأم لئاسر انيديأ

 : (؟'هل لاقف « هب "مهو هنم ناك ردال انوي هيلع يضف

 « هر رسم تنأ ًاقيدص ىف "نءوستالو '* ١ هسدلمتقو تنأ اودع ىل "نم ةملشتالو

 ,.؛؟ىتءاسإ وله لع كئاسعإ وكملح ىتأ له هيب ثنأ انتر ىلع" نمدبم الو

 . هلع ةيواعم افعن

 بتاك ىدشملا دعسنب ناهلس هدعب نم هئانبأو كلملا دبع باك ”سأرو
 ةمبدقلا اعلا صنت ف :ةيبازعلا ىلإ ةيمورلا نم نيواودلا نوع ىذلا هلئاسر

 ةغالبلا بابرأ نم ناك هنأ هيف بير ال امهو . ءافلحلا ىدي نيب هب بتك ام ىلع
 كلملا دبعنب ديزي بتاك هللا دبع نب ديزيب الخ هنأ ىرايشتهتلبا ىو « نايبلاو
 ديز نب ةماسأ ىعدتسا رومألا ةمزأ ىلو نيح ديزي ناكو ةفالحلا هيون لبق
 نينمؤملا ريمأ ثعب ملا ٠ :'؟) هللا دبع نبال ناولص لاقف ءرصم ىلع جارحلا ىلاو
 ؟ ةماسأ لثسمو كلثمم امىردتفأ : لاق « ىردأ ال : لاقف ؟ ديز نب ةماسأ ىلإ

 تعفر نإف دارمبو نيطو ءام فتناك. دبع شالو كلثم : لاق . ال : لاق

 : تلاقف «لجر اهب رف « درب تتامتيقب نإو؛ ةّئباد ”رفاح اهيلع عقو اهسأر
 + اهل الاف ترو .املف اهلج دف نرخ م * اذدأ ىح كك ىف ىتلخدأ

 8 01 تلاقف ٠ ىجرخا

 كنرقتسيل ةماسأ لخد نئلهللاوو. تومت نأ امإو « اهنم ملست نأ امإ « ”ةرقن
 6 تي نأ امإو اهعم مست نأ امإ ”ةرقن

 نإو « عانقإلا ىلإ هكلاسمو هلخادم ةقد ىلع ةنيب ةلالد لدت ةملكلاو

 قطنملا ةبوذعب نرتقت تناك ةعس ىهو هتفاقث ةعس ىلع لدي ام ”نيواودلا هلتن

 . هتملك هحضوت ام وحن ىلع ةغئاسلا ةنسحتسملا ظافلألاب هنيءزتر

 )١( هلذأو هرهق : همقو (؟ ) . 80 ص ىرايشهحملا ,
 ) ه5 ص ىرايشهحلا (4) ىرايشهحلاو 0#ه8م/١1 نييبتلاو نايبلا (؟ ,

 ىلامألاو مو ص ١/75 .
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 ةيانعمهلئاسرب نونعي باّنتكلا انيأر قرشلاو قارعلا وحن انهوجو انيَّلو اذإو
 نمحرلا دبع دجن نأ ةيانعلا هذه نم رثؤي امي « قشمد باتك ةيانع نع لقت ال
 نأ ديرأ ىفإ :٠ جانجحللا ىلع راث نيح هبتاك نقلا نبال لوقي ثعشألا نبا

 « هتري رس حبق هرصبأو هلاعف ءوس هيف هفرعأ ًاهاجسم ًاباتك جاجحلا ىلإ بتكأ
 انم الو 2١١ ةعوجسمةلاسرب جاجحلا هيلع 0 و؛ هتثيشم ةيرقلا نبا ل

 « ةعوجسم ةلاسرلا نوكت نأ ىف ثعشألا نبا ةبغر انممت ام ردقب ناتلاسرلا

 . هبتاك ةغالب نم ةينف ةجح ةروثلا ف هتجح ىلإ فيضي نأ ديري اهنأكو
 اهب نرتقت تخبصأ ةيسايسلا ةباتكلا نأ ىلع ةحب رص ةلالد لذي ام كلذ ىو

 ام فيرط نمو . هقوذو قفتي امب تاياغلا هذه نم ىتأي بتاك *لكو «ةيغالب تاياغ
 بتكي ناك-لئؤألا ةغللا ءاملع دحأ رمعَتي نب ىحي نأ ددصلا اذه فىوري

 كرثلا كلم ىلع ديزي رصتنا الو : جابجحلا ناسارخ ىلعهتيالو ىف بلهملانب ديزيل
 : 2" بتكف حتفلاب جاجحلا ىلإ بتكي نأ هرمأ امماح ًاراصتنا « سيغذاب ىف

 تقملو « ةفئاط انرسأو « ةفئاط انلتقف « مهفاتكأ هللا انحتنف ءودعلا انيقل انإ »
 لبحلا 0 ٍةرعرعب انتبو « ناطي.غلا (؛) ءاضلهأو ةيدوألا (*) رئارتعب“ ةفئاط

 , 137 ةضيفم ودعلا تابو

 هذه ىف هتلاسر قوسي نأ ىلإ هاتدأ ىوغللا رمعي نب ىبحي قوذ نأ حضاوو
 هناسحتساو جاجحلا قوذ فرعي ناك هنأ كلذ ىلع هعّدجشو « ةبيرغلا ظافلألا

 ”ةلاسرلا تعار العفو . خنتولا اذه ريغ ف انم "دق .ام وحن ىلع ٠ ظافلألا دباوأل

 اذه ةرانعىأب ديزي ام : لاق اهأرت نيح هنأ ةزررلا ىور دقف . جاجحلا

 دلل للا نأ يلب كو « رمعي نب ىجحب هعم نإ : هل ليقف . مالكلا

 ؟ ةحاصفلا هذه كل ىّنأ : هلأسف ءزاوهألا : هل لاقف هدلوم نع هلأس هاتأ املف
 , *» ىلأ نع اهسذخأ : لاق

 )١( ضرألا نم ىوتسملا وهو طئاغ عمج 2 (نديل عبط) ىرونيدلل لاوطلا رابخألا .
 . هالعأ : لبحلا ةعرع (6) #07 ص
 دنع ضرألا نم رارقلا : يضيضحلا (1) دربملا/»و مالا١/0 نييبتلا» تنايبلا (؟)
 '. ليما عطقنم . ١مذال/وه ىربطلابو ١وم ص

 . 5078/١ نييبتلاو نايبلا ( 7 ) , اهلثاسأ : ةيدوألا رئارع (؟)

 : ناطيذلاو . اه'.- ؛دم : ناطيغلا ماضهأ )0 (
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 لك ء مهلئاسر نو ربحي قرشلا ىف داوقلاو ةالولا بانك ناك وحنلا اذه ىلعو
 ةسردمب هبشأ هسفن جاجحلا ”ناويد ناكو . ةينايبلا هتردقو هقوذو هتحاصف بسح
 لقت ىذلا نمحرلا دبعنب حلاص هسيئر دي ىلع باتكلا ايبف جرختي .ةريبك
 باّتك ةماع ناك » : ىرايشتهحلا لوقي « ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا نم نيواودلا

 ىف طبلهملا نب ديزيل بتك ةرقأ بأ ن نب ةريغملا مهف 'ء حلاص ةذمالت قارعلا

 نب ةبيشو ملس ىنأ نب ماحس مهو ( كلملا دبع نب ناملسل هتيالو

 يب ديب نعوم لع ادب ديعصو ةريغملا مهو ؛ فسر انا و

 3١6 مهريغو ٠ ىرسقلا دلاحل بتك سايإ نب ناورم مهنمو « ةريبه نب رمعل
 ىللا“"* سيطارقلاو ريماوطلاب نودي اوناك مينأ ىلع لدت صوصن اناقلتو

 ابشن هلبا فو «مهطولعنو مهنباتك سفنب نوب اوناك انك « اهيف نوبتكي اوناك
 هبتك مظعت نأب رمأ هنأو ريماوطلا ىف ءافلحلا نم بتك نم لوأ ديلولا نأ
 "ىلإ بتكلاو ىتتك نوكت : لوقي ناكو .« هب بتتكي ىذلا طحلا ”لّلحيو

 ةقفنلا ىف اولاغ باتكلا نأ رهظيو . (؛! ضعب ىلإ مهضعب سانلا بتك فالخ

 « سيطارقلا ىف داصتقالاب رمأي زيزعلا دبع نب رمع ىرنل ىتح « مهبتك ىلع
 .ةماع ةرهاظ بانطإلا حبصأ امنأكو , '* اوزجوي نأ باّتكلا نم ًابلاط

 ىح ( ٠١8 ١1714 كلملا دبع نب ماشه ناويد ىلإ لصن ال نحنو

 رصعلا اذهل ىلا رثثلا اهيف قار ةسردم ىهو « ةريبك ةسردم ناك هنأ سحن
 « ماشه قوم ملاس لئاسرلا ناويد ىّلوتي ناك ذإ« هرظتتت تناك ةياغ دعبأ ىلإ

 هنبا وه هتينب نم امهدحأ ناذيملت هل رهتشا دقو + بتاك ريغ جرخي ذخأو
 . ديمحلا دبع هنتخو هريص وه « هتيب ريغ نم ىناثلاو هللا دبع

 لئاسو ضعب  انب رم اه  اهلع لقنو « ةينانويلا ديجي ملس ناكو
 , 29 لوألا ةرشعلا ءاغليلا دحأ هلعجم تسرهفلا بحاص ىرنو « سيلاططسرأل

 ىرايشهحلا ىلإ عجري نمو . ""ةقرو ةئام وحن غلبت لئاسر هل نإ هنع لوقيو

 )١( ص ىرايشهلا (؛) . "4 ص ىرايشهحملا 07+ .

  (20)ص ىرايشهلا (ه) فحصلا |: سيطارقلاو ريمأوطلا 09 .

 ةريبكلا . )١( ص تسرهفلا 1١297

 . ١9١ ص تسرهفلا 1٠( ) . مظمي : للحب (؟)



 ع١

 ىلا نوئشلا ىف هتالو ىلإ هنع' ةباتكلاب هرمأي ناك ًاماشه نأ لع صني هدجي
 : ١١( ل ضرعت

 حبصأ ىلب « ميدقلا ف نأشلا ناك اكهباَتك ىلع هبتك ىلع" دعي ل ةفيلخلاف

 ةلاسرلا ىف ريمضلا دعي مل "من؛ نموءهيلع اهضرعي مث « ةلاسرلا بتكي بتاكلا

 هتلاسر لبسم ىف لوقي بتاكلاف « بئاغ ريمض حبصأ لب « لكتم ريمض
: 

 ماشه بتك نأ معزن انك انه نمو . كلذ وحنو « كباتك نينمؤملا ريمأ غلب »

 دقو . ديمحلا دبعو هللا دبع هاذيملتو ملاس اهبتك انإو وه اهبتكي مل ةماع ةفصب

 لوحتو . هسا ىلع رداصملا تّصن املقف ملاس امأ نيذيملتلا ىلع صني

 .ةينيمرأ ىلع هلماع دمحم نب ناورم ناويد ىلإ ماشه ناويد نم ديمحلا ديع

 حبلطت ماشه ناوبد نع تردص ىلا لئاسرلا نأ فيرطلا نم لعلو

 ةلزحا ةغللا نمو جاودزالا نم بولسأ ىف ىرجتت ذإ ؛ ةدحاو ةيبولسأ عباوطب
 نب فسوي ىلإ ماشه ناسل ىلع ةلاسر نم ةيلاتلا ةعطقلا ةلكاش ىلع ء ةئيصرلا

 )60 هلهأ ضعبب فختسا دقو رمع

 ٠ هده دبأ م نإ اذه «ًارختفم مهيلع اهب ' وحنت تحبصأ ةبضه تللح '''

 ةشرحي نب اي -الهف (*آذيفو آملطحتم كركش ةلق كب ١7 ةتسظعأ_كبموق
 نع هل تيفاجتو « البقم كيلإ هتيأر ذإ هسلجم تعّسٍوو « الخاد كيلع مهلجّر

 «نينمؤملا ريمأل مارك كرششبب هيلع البقم 2"” هتضواف مث « امركم كشارف ردص .

 جاودزالا هئيرتي ىذلا قيثآلا جيسنلا اذه نم اهلك ىهو « ةليوط.ةلاسرلاو

 عينص ىلع هناوخإ ضعب اب ركشي ةلاسر ملاسل ترثأ“ دقو « ةينايبلا روصلاو
 7 (40 طملا اذه ىلع ىو هيلإ همادق

 ءاجرلل مسج ءكنم "ىلإ فلس ال ركشلا مع تحبصأ دقف دعب امأ و

 لهجو ء كركش ىلع ىل انوع .هذنم ىاجر ليقتسم هظا لعج دق . كدتع ىل ب اهف

 )١( ةطشاملا : ةشرجا () . 58 ص ىرايشهملا .
 0. هتئدح : هتضواف (0) . اهدمي او.58/6 يربط (؟)

 ىكز دمحأل برعلا لئاسر ةرهمج رظنا () .لطتو ترشن + رعبنت (8)

 . 481/8 توفص طقسي : هدهدي (4)

 . ًاعيرص : اذيقو 22(
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 . « كيف ءاجرلا فنتؤم ىلع انوع كنم "ىلإ فلس ام
 « هناوخإ نم ديري ام ىلإ هلخادم فطلو هريكفت ةقد روصي ام ةلاسرلا فو

 ظفتحاو . هئاجر قيقحت ىلع ةيآ فلس ام لعجيو « وجريو ركشي وهف
 ةئنس ماشه ناسل ىلع اهب بتك هللا ديع هنبال ةلاسرب هلماك ى دربملا
 ماشه ليكو ىطبنلا ناسح نبا ذخخأ نيح ىرشسلا دلاخ ىلإ ةثامو ةرشع عست

 :2 هلوقب اهحتتفي وهو . طايسلاب هبرضف قارعلاب هعايض ىلع

 هلمتحي مل رمأ كنع نينمؤملا ريمأ غلب دقف دعب امأ محرلا نمحرلا هللا مسب ٠
 ريمأ ناكو . كدنع هفورعم ماهتساو كلحبق .ةعينصلا ''» "بر نم بحأ املالإ كل

 غلب امو كتلاقم لثمل "دّمعتت نإف :كنم هيلع دسف ام حلصتسا نم "قحأ نينمثلا
 دبعلاب تلاط اذإ ةمعنلا نإ . هيأر ةبرقعلاب كتحباعم ىف ىأر كنع نينمؤملا ريمأ
 هيدي ىف ام بسنو«ةيفاعلا ”لقتساو : ةماركلا لمت ءاسأف «هترتطلبأ ةادتمم

 (1 تطشكناو « (”” رسولا هبتلزن اذإف «هتريشعوهطهرر *:.: دهيسدو هتليح ىلإ

 ًارداق هودع نم نكمنو : ًاريسحمدنو « ؟داقنم "لذ «ناطلسلاب ”ىغلا ةيامت هنع

 . « . . هل ًارهاق هيلع

 « هلاسل تاتلف نم ًاماشه غلب ام دلاحلم ًانيبم ةلاسرلا ىف هللا دبع "بنطأو

 فيكو « تاروثلاو نكفلا ىلع هئاضقر جاجحلا هفلسس ىلإ سايقلاب هرمأل ًارغصمو
 ىضميو . هرملغتيو هواعَتي نم دوجر عم قارعلا ىلعهتيلوتب هنأش نم ىلعأ ًاماشه نأ

 فيكو « هلامعأ ىف سوجماب. نيعتسي هنأ فيكو هتسايس ىف هءاطخأ هيلع ددعي

 "رتبي ٍفيكو « كرابملا رن ر فتح ىف ؛ نيملسملا لارمأ ىف ( ةريثك الارمأ مّئيض
 عنص اهف ةمئاللاب هيلع ىحنيو ناجرسوملاو ز زورئيتلا اياده مساب هاياعر لاومأ

 ًارهظم «ناسارخ هاحخأ ًادصأ ىو هنأو جارحلا صقن هيلع لججسيو ؛ ناسح نباب
 عجاو رب هددهني كلذ ايانث ىف وهو . ةيرضملا ىلع الماحتم ةينملا ةيبصعلا اهب

 .المعو ”ةبقاع هنم ريخ نو ريثك نينمؤملا ريمأ لسبيقف هلبتغ نع فكي مل نإ هنأو هيغب

 ةليوطلا هتيالوو ىرسقلا دلاحلا رصتخم خبرات اهمناكل ىبح « ةلاسرلا تلاطو

 .رهدلا ثداوح : ريغلا (؟) . اهدعب امو الو ٠ ص دربملا )١(

 تفشكنا : تطشكنا (4 ) . اهتيمنتو اهمامإ : ةعينصلا بر (؟ )



 ع

 « اهتحتاف ىف هانيأر ىذلا بولسألا اذهب ةبوتكم اهعيمج ىهو . قارعلا ىلع
 هذيملت دنع بولسألا اذه ىبننا دقو « ماشه نيواود ىف ملاس هتّنبث ىذلاو

 ةبقترملا ةياغلا ىلإ ديمحلا دبع

 بناكلا قلل ديمحلا دبع

 ىسراف وهو « ىؤل نب رماع ىب ىلاوم نم ٠ ديعس نب ىبحي هيبأ مسا
 نكسو 2" قارعلاب رابنألا لهأن م هنإ هل اومجرت "نسم رثكأ لوقبو . لصألا
 ى فرعو « اهبيناتك ىف ًاملعم ىرّدقلا ف لقنتي هرمأ لوأ ىف ناكو . ةّفقرلا

 بجلعأأآو « كلملادبع نب ماشه ناويدب قحتلاف « ةينايب ةراهمو ةحاصف هسفن
 ناورم هفرعو . ىرابيال ًابتاك هجر ىتح هب لاز امو « هيلإ ربصأف ملاس هب
 هذختاف ةينيمرأ ىلع « انب رم امك ٠ را الماع ناكو « دمحم نبا

 لئاسر نم ىربطلا هتبثأ ام نإ انلق اذإ مكحلا ىف ئطخن ال انلعلو . هل ًابتاك
 ملقب ناكامنإ هتمومع ءانبأ ىلإو ءافلحللا نم هالتت نمو مكه ىلإ هتبالو ىف ناورمل

 ديمحلا دبع حبصيف (ه 17 /١١1 )ةفالحلا ناورم ىلوتيو . ديمحلا دبع

 نأ لواح ًافبعو  ةعئارلا هلئاسر ىلاوتتو « هناويد سيئر

 ىلو باّرلا ةعقوم ىف ناورم مزه“ اذإ تح ٠ ناسارخ نم ملسم ىبأ شويج
 . ريصوب ةكرعم ىف اعم التف ثيح رضم ىلإ هعم ههجو

 تغفنا نيح َثَسمّشلا ملب

 ضعب مصزو . هتايح نم ةريخألا سافنألا ىبح ناورمل ايل ناك اذكهو

 حافسلا هيلع فقو مث « ةدم ىتخاو « ههجو ىلع بازلا ةعقوم دعب سف هنأ ةاورلا

 لبق عفقملا نبا دنع ىتخا هنأ نورخآ معزو . تام ىتح « هبذعو هرضحأف

 لدي امم لعلو « ةقيثولا تاياورلا اهديؤت ال معازم ىهو ٠ . هيلع حافسلا روثع

 باتكلاو مارزولا ديمحلا دبع قف رظنا )١(

 نايعألا تايفو ر اهدعب اموال ١ ص ىرايشهجل

 ٠ ا// ١ ( ةينميملا ةعبطملا ةعبط ) ناكلخ نبال

 كئامأإو كلاسملاو ١7١ ص . تسرهفلاو

 تايبلاو ١:٠ ص (نديل عبط ) ىرخطصإلا

 نويعو 75/8 2غ 70١ ؛ ١٠7م/١ نييبعلأو

 ةعبط ) ىركسملا نيتعانصلا» ؟١/5١ رابخألا

 26 ه١/8 ىثعألا حبصو ١19 ص (ىلحلا

 ( ىواصلاة عبط ) ىلاعثك ةموتيلو
 لئاسر ةرهمج نم ىفاثلا ءزحخلا»و ١م /م

 ثيدح نمو تيوفص ىكز دمحأل, برعلا
 اهدعب امو 4١ ص نيسح هلل رثنلاو رعشلا

 لوقي ثيح ١7٠١ ص ثسرهفلا رظنا (؟ )
 . ماشلا لهأ نم هنإ
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 ضعب مهمدختسا دقو ؛ ةدافحلاو هءانبأ ايبا دج اننا لص ىف لق هنأ لع

 ١" مهيواود ىف ةالولا

 ظحاملا هاهس دقو « مهعربأو رصعلا اذه بايك غلبأ بير نودب ديمحلا ”دبعو
 ك مل ًاجذوم هتباتك اوذختي نأ باتكلا حّصسنو « ريك لا ديمحلا دبع هنايب ىف
 ديمحلا دبعب لئاسرلا تحتف' ١» : ليق ىبح نورقلا ىلع ةيودم هترهش تلظو
 هتقيرطلو نولسرُملا ذخأهنع » : ميدنلا نبا لوقي هيفو « ديمعلا نباب تمتدخو
 هنأ ىلع نوريثك عمجأ دقو . « لسرتلا ىف ةغالبلا ليبس لس ىذلا وهو « اومزل
 ٠ تاديمحتب كلذ رثأت هنأكو « بتكلا لوصف ىف تاديمحتلا مدختسا نم "لوا

 روفيط نبال نرغلاو موظنملا باتك ظفتحا دقو ؛ ظاّنعولا نم هريغو لصاو
 هتبطخخ لوأ ىف انب رم ىذلا لصاو ديمحت نع ًافيك الو اك لفت ال اهله ةفئاطب
 « بسحف هائاسر عنص ىف ةيبدألا هتعارب ديمحلا دبع دنع انتفلت الو .ءارلا ةعوزنملا

 «ةملكلا مد قيخدلا ىعملاب ةيبدألئاسر ىلإ اهنمةفئاطب لوحت هنأ ًاضيأ انتفلي امنإو
 نييناساسلا نع ترثأ ىبلا ةيبدألا سرفلا لئاسر نم هفرعي ناك ام كلذ ىف ًايكاخم
 فقو هنأ كلذ ىنعمسيلو . ”ةيبرعلا ىلإ القت دحأ ناك هنإ لاقي ىلاو
 لصألا قبط ةاكاحم ال لئاسرلا هذه ىكاحي ىضم دقف « ةمجرتلاو لقنلا دنع
 نم « ةركتبملا ةيبدألا لامعألا عنصو لثملا ىلإ ىهتنت ىلا ةاكاحملا هذه امنإو
 نيعم صخشملإ ةهجوم تسيل ةماع ةلاسر ىهو (؟** بانتكلا ىلإ هتلاسر كلذ
 حضاو نايك اهل حبصأ ىلا ةفئاطلا هذه ىلإ ةهجوم ىه امنإ « هنيعب بتاك وأ
 ىف باّنتكلا ةيهأو ةباتكلا ةعانص ديمحلا دبع اهيف فصو دقو « ةلودلا ةايح ىف
 ةيسايسو ةيقلخ ىرخأو ةيفاقث بادآ نم هب اولحتي نأ ىغبني امو مكح لا ريبدت
 ىرايشهجلا هب ”لهتسا ام ىلإ اهنردقتن ال نحنو .ةيعرلاو ةالولاو ءافلحلاب لصتت
 باتكلا مهؤار زوو سرفلا كولم اهب ىصوي ناك اياصونم «باتكلاو ءارزولا مهباتك
 ًاقيقد ًاروتسد دعت ىبلا هتلاسر ىف اياصولا هذه رثأت ديمحلا دبع نأ سحن ىح
 . اهتسايس ىف ةيعرلل قوقحو ةالولاو ءافلخلل قوقح نم هيلع امو بتاكلا ةفيظول

 .؟ة/+ . م١2 ص ىرايشهحلا )١(
 ىثعألا حبصو ال6 ص ىرايشهملا (؛) . 47 ص لكتف رشن ظحاحلا لئاس (؟)
 .معر/١ نييبتلاو نايبلاو 59 ص نيتعانصلا (؟)
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 باّتتكلا هنسحي نأ يغبني ام اهيف مسري هارنو « جارحلا ريغو جارحلا ىف اهنوئش طبضو

 : لوقي « ةفاقثلاو ملعلا بورض نم

 ف اوهّقفتو « بدألاو ملعلا فونص ىف « باتكلا ”رشعم « اوسفانف د

 اهمإف « ةيبرعلا مث« ضئارتفلاو « لجو ردع هللا باتك ملعب اوعدباو « نيدلا

 اوفرعاو راعشألا 0 ةنيللح هنإف ”طخلا اوديجأو , كتنسلأ فاقث
 نيعم" كلذ نإف ءاهرتيسو اهئيداحأو مجعلاو 'برعلا ”مايأو « انيتاعمو اهبيرغ

 هنإف « باسحلا ىف مكرظن نفعضي الو 00 نوبت اهي لع كل
 « مكنم جارحلا باتك ماوق

 نأ مهيلع نأب حرصيو «تنالاو رنا لح اولّمجتي نأ مييلإ بلطي وهف

 لصتي اهف ةعيرشلا 0 ىلع اوفقي ىح ضفئارفلاو نيدلا ىف مهفاقث اوعسوي
 بلط دقو . جارخلا نوئش ىف مهسفنأ نيملسملا ةلماعمو ةمذلا لهأ ةلماعمب

 ىلع مهنيعت ىلا عيبانيلا مهل نسيعو « باسحلا ملعل .ًاناقتإ كلذ ىلإ اوفيضي نأ

 اوفرعيل راعشألا مث مب ركلا نآرقلا ابسأر ىلعو مهسفنأ ىف امع ريبعتلا ناسحإ

 مجعلا خيراتو « برعلا خيراتب اوفقثتي نأ مهيلإ بلطف ىضمو . اهيناعمو اهبيرغ

 فيعاضت ىف هارنو . ةيسايسلا مهتاباتك ىف كلذب اوعفتنيل ءاهريسو اهكولم ثيداحأو

 مهضح دقف )ع انريصع  ةباقشلا هبشي ام مهنيب اوفلؤي نأ باّتكلا ىلإ بلطي هتلاسر

 ناك ام ىلإ دوعي ىتح « هتدعاسمو مهم نامزلا هب وبني نم ديب ذخألا ىلع

 . شيعلا ىف هفّرلا نم هيلع
 (!!روفيط نيا اهاور ءاخإلا فصو ىف ةلاسر ةلاسرلا هذه بناجي ديمحلا بعلو

 مهعمجي نأ ىغبني اهو متوخأل باتكلا ةلاسر ف ضرع دقف ءاهلمكت انيأر ف ىهو

 ىبعم قف ثيدحلا لصفي ةلاسرلا هذه ل ىضمو « ةقادصلاو دادولا فلِإ نم

 سانلا ةايح لعجتو ءاقبلا هل. لفكت ىلا هّم اعد ًانيبم هيلإ دارفألا ةجاحو ءاخإلا

 ضراوع هب لزنت نيح هاخأ خألا هب ربي امب « ةبذع ةرشعو' حم ءاقص

 بدألا نم برضلا اذهىف ةلاسرلا لخ”دت كلذبو . نامزلا ثداوحو رادقألا

 هيباتك ى عفقملا نبا هنع ردصو « نييناساسلا طالب ىف عاش ىذلا قالخألا

 )١( برعلا لئاس ةرهمج رظنا ١/434 .
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 , 1١ ريغصلا بدألاو زيبكلا بدألا

 ىف ىناساسلا قالخألا بدألاب ديمحلا دبع ةفاقث حضتت ام وحن ىلعو
 ىلا ةليوطلا هتلاسر ىف ىسايسلا موقلا بدأب هتفاقث حضتن نيتقباسلا نيتلاسرلا

 ةبراحمب هرمأ نيح هللا دبع هدهع ىلوو 2') هنبا ىلإ ناورم ناسل ىلع اهبتك
 تلحفتسا دق هتروث تناكو « ىرةّصلا ىجراحلا ىنابيشلا سيق نب كاحضلا
 ريغالوط ةليوط اهارن ىتح ةلاسرااهذهب "لن داكن الو . 158 ةنس لصوملاو قارعلاب

 اهلهتسي وهو . ريبكلا عاطتقلا نم ةفيعحنيعب رأوحن ىلإ تدتما ذإ ٠ فولأم
 نيذلا هباحصأو كاحضلا ةبراحم ىف هل نينمؤملا ريمأ رايتخا اهيف ركذي ةمدقمب
 ىأر هنأو: نيملسملا ءامد نيدلحتسم ضرألا ىف اوثاعو مالسإلا ةمرح اوكبتنا

 دهعلا ىذمي و . هداشرإ ىف هيلع بجاولا هللا "قح هب ىدؤي دهب هيلإ بتكي نأ
 «ةريثك ًابعش بعشتب عوضوم لكو « ةريبك ةثالث تاعوضوم ىلع ًاعزومكلذ دعب
 لوانتي تاعوضوملا هذه لوأو . اهقئاقدب طيحت ةدودحم ةرقفب لقتست ةبعش لكو

 ءاسؤ رو هتيشاح عمو هسفن عم هكولس ىف شيحلا دئاق بادآ ديمحلا دبع هيف
 نم لختي نأ ىغبني امو ودعلا ءاقل ىف هتسايس ىناثلا عوضوملا لوانتيو . هدنج
 اهب فصتيي نأ ىغبني ىلا لاصحلا نابب ىف ضيفنيو ٠ هتاكرح دصرت نويع
 ثلاثلا عوضوملا ىو . هعئالط اهب فصنت نأ ىغبني ىاىرخألاو هشيج ءاسؤ ر
 ةمدقم ى الإ ريسي ال نأ ىغبني هنإ لوقيو « برخا ىف شيحلا ماظن لوائتي
 ءاقللا نيح هشيج دعي فيك هل روصيو ٠ ةرخؤم وأ ةقاسو ةرسيمو ةنميمو
 لهأ نم صخش مبيلع لجر ةئام ةدحو لك « تادحو ىلإ همسق.ب فيكو

 . لالخ نم هلاومأ نزاخ هب ىلحتي نأ ىغبني ام نإ ريشيو . ةدجنلاو ةءورملا

 مهل هدعوو مهبتاكمب هيلع ودعلا لاجر داسفإل ةليسو لك ذختي نأ هحصنيو

 هحاور و. هودنغ ىف هللا ىلع داّعالاوىوقتلابهحصني ًامئادو . تايالولاو تالانملاب
 . هل ءاعدلاب ةلاسرلا ممحيو . همصخ ةلزانمو

 ناعتسا روتسد وهو « شيخ دئاقل ريبك روتسد وحنلا اذه ىلع ةلاسرلاو

 )١( رثنلا ىف هبهاذمو نفلا »م انباتك رظنا )١( ىشعألا حبص ١48/1٠١

 اهدعب امو ؟ 8 نص ى ىنرعلا .
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 اوناك « ملاعتو اياصو نم ىسايسلا سرفلا بدأ ىف هأرق امب ديمحلا دبع هيف
 ؛ مهكوامب مهمادكحةسايسو مهب و رح ىف مهب راجت ةصالخ ىه ؛ مهبتكف امنوريدي
 ىذلا فافشلا نرملا هبولسأ اهبف هل درّتطاو ةّنيكزلا مالسإلا ملاعتب اهعفش دقو

 حبتأ امب اهفاراعأو اهبعش عيمج نم اهحضوي لب « ةركفلا نم ًائيش بجحي ال
 ةغايص ىهو : ةمكحم ةغايص ىلإ هلالخ نم ذفني نأ عاطتسا رهاب نايب نم هل

 امهبارضأو ءاطع نب لصاوو ىرصبلا نسحلا ةغايص نع ء ىش ى قرئفت داكن ال
 ديمحلا دبع ىلإ لوحت امنأكو ؛ مهيناعم ءادأل اهون مو ةغللا اونالأ نيذلا ظاعولا نم
 وهو «هظافلأ ىف جردازي وهف «ءىش ف مهنع قرتفي ال حبصأ ىتح؛ مهب ولسأ

 تالباقملاوتاقابطلاوروصلاب همالك ايشوم « فدارتلا ىف مهقيرط كلذ ىلإ ذختي
 , ةريثكلا

 ًادمتعم « 2٠ ةينانوولا ةفاقثلاب ديمحلا دبع لص نأ نيسح هط لواح دقو

 ناك ام ةلكاش ىلع ةئام ةدحو لك تادحو ىلإ شيحلا هميسقت ىلع كلذ ىف
 . همالك ىف اهرشسنو لاخلا مادختسا ىف غلاب هنأ ىلعو « نانويلا دنع ًافورعم
 بورحلا تناكو « ماشلا ىف شيعي ناك ديمحلا دبع نأ ىلوألا ةجحلا فعضيو

 شويبلا ملظن نوفرعي ةماعب برعلا ناكو « حوتفلا ذنم نييطنزيبلا» برعلا نيب ةمئاق
 ةرشابم هلصت ال كاذب ديمحلا دبع ةفرعف « ًاعيمج :رسرفلاو نييطنزيبلا دنع
 فيك نيسح هط حضوي ملف لاخلا همادختسا ةلأسم امأ . ةيئانولا ةفاقثلاب
 «ةيب رعلا ةغللا ”صاوخ نم اهمأ فو رعمو« ةينانوولاةغللا صئاصخ نم ةصاخ تناك
 تاباتك نم عطق انب ترمو « ميركلا نآرقلاو ىلهاحلا رعشلا ىف ةعئاش ىهو

 دق ناك اذإ ديمحلا دبع نأ قحلاو . ةحضاو لاخلا اهيفو « هللا دبع هنباو لاس
 ملاس هذاتسأ قيرط دصقن « رشابم ريغ قيرط نعف « ةينانويلا ةفاقثلاب لصتا

 . انب رم ام وحن ىلع ًانايحأ اهنع لقنيو اهنسحي ناك ىذلا

 ةفاقثلاب اهنم حضوأ ةيسرافلا ةفاقثلاب ديمحلا دبع ةلص نأ ىف كلش نم سيلو
 حضتت ىهو « ىبرعلا رعشلاب ةعساو ةفاقث كلذ ىلإ فيضي ناكو . ةينانويلا
 هيلع نوكت نأ ىغبني ام هل لصفيل فقي هارن نيح ةفلاسلا دهعلا ىلو ةلاسر ىف

 . اهدعب ابو 4 ٠ ص رثنلاو رعشلا ثيدح نم 0010
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 نييلهافبا نم هريغو رجح نب سوأ راعشأ رثني هنأكو . تافص نم هلّئيَسخو هتحلسأ
 هحراوجو ء ديصلا اهب فصو ىتلا 2'* هتلاسر بابلا انه نمو . ًارتن اهيف
 نار“دغلا ضعب نم هيلع اوعقو امو « شحولا رمتحو مارآلاو ءابظلا عم اهكراعمو
 سنيقلا ئرما ناسلب ثدحتي هنأكو « راطمألا ضعب نم مهباصأ امو ضايرلاو

 . نييلهالا ءارعشلا نم امهلكاش ىلع نمو ريهزو

 تلوحت دف « ديمحلا دبع دنع ًاعساو ًاروطت روطت ىنفلا رثثلا نأ قحلاو
 ءاخإلا نم ةفلتحم تاعوصوم ف بسلك ةيقيقح ةيبدأ لئاسر ىلإ هدنع لئاسرلا

 ةباتكلا دعت ملف « ةزجوم ةباتك كلذ ىف بتكت ال ىهو . ديصلاو بورحلا ةدايقو
 ىناغملا بيعشتو لوقلا ىف نئفتلاب دسنْسستت نأ اهيف ًاساسأ حبصأ لب « ةيفاك اهدحو
 نأ لواختو رعشلا مرت تذخأو . ةيب رعو ةيبنجأ : ةفلتخم تافاقث ىلع ةدمتعم

 ديمحلا دبع ىرن ذإ « نيدايملا هذه ضعب لقألا ىلع وأ هنيدايم هيلع محتقت
 هتعارب انعورت.ًامادو . ديصلا فصوو حالسلاو ليلا فصو يف هملق ىرْحجيب
 نيبتيل ةليوطلا ةيبدألا هلئاسر ىدحإ ئراقلا ىلإ لقنن نأ عيطتسن الو « ةينايبلا
 نحنو ( هتباتك نم جذو< ميدقت نود ىضغال نأ ىغبشي هنأ ريغ « ةعاربلا هذه

 « هسفن نع مهيّزعي هلهأ ىلإ اهب بتك ىلا '' ةلاسرلا هذه ئراقلل قوسن
 ْ : ناورم عم مزبسم وهو

 ًاماسقأ اهيف لعجو «رورسلاوهرثكلاب ”ةفوفحم ايندلا لعج هللا نإف دعب امأ :
 اهيل نكس اهيف ظحلتا هدعاسو ءاهتوالسحب هل !"* تّرد نف «٠ اهلهأ نيب ةفلتخم
 هتأطوتو ءاهبايشنأي هتصضسعو « اهرافظأب هلتصرتق نمو « اهيلع ماقأو « اهب ىضرو
 :!ا' ادي رسم اعاكشو اري اطخام اهو + اينعز رزان "!اذكتل + اهلقب
 « اهانيلحتسا 2*” قيوافأاهترتد نمانتعمضرفو اهتوالح نم انتفاذأ ايندلا تناك دقو
 ًرمأو ء اهبذع حاف « ةيلوما 7 انتحر و « ةركدتمانع "تضرعأو  ةرفان انما 77 تسمتشم

 . نيللانمعرضلا و عمجتي ام:قيوافألا (0 ) . 044/6 برعلا لئاسر ةرهمج ( ) ١
 .حمج اذإ سرفلا سمش نم : تسمش (1) . 72 ص .ىرايشهحلا (؟)

 . هلكر اذإ سرفلا هحجر نم : انتحر )020 . نيللا وهو ردلا نم : ترد 2«
 . اهضغبأو اههرك : اهالق (؛ )
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 ا انرادف نا اوحخإلا نع انتعّطقو « ناطوألا نع انتقرفف « اهيل نسشنو : اهولح

 تبقعأو ( تبرقت املثم تدعابتو« تطعأ ام "لك تذخأ دق « 2١7 ةحراب انريطو

 ('ةدحلاب و“ يلا ار سلا وازع الا قدتلاو 2" ًابصن ةحارلاب

 انب ”ةكلاس ءاهمحرتسا نم محرست ال « ًاتوم ةايحلابو « ءارض ءاّرسلابو « ةجاح

 :  ءايحألا نع نيعوطقم « ءايلوألا نع نيييفنم « هل ةبأ ال." نم م ”ليبس

 هبولسأ ق ص ريم ىلا ديضادو صئاصخ عيبج لمحت ةلاسرلاو

 اهيف امنا و« "ىشحو بيرغ الو رّثعوت اهيف سيلو ةبتختنم ظافلألاف « هيناعمو

 اهيف اعإو « ءافخ الو ضومغ اهيف سيل ةبترم ةريزغ ىناعملاو .ةوالحلاو ةبوذعلا |

 هدب نبني ةدارت ةيولضأق طفارتاب_ كح رهو تلاد فانك جوتشولا
 تاالداعم نم لمح امب ىناعملا دنكؤي نأ هنأش نم جاودزا ؛ حضاو جاودزا ىلإ

 نم ىلح كلذ ىلإ فيضي وهو . اًنمات ءالج اهولجتو نكللا َْق اهنبشت ةيقيسوم

 ى ققدن ال اننإ لب «ةبالخ ةينايب ةعور هبولسأ ىلع ىضُتت تاريوصتو تاقابط

 «مالكلا رهوج نم أزجتيال ءزج هدنع اهنإف « ىلحلا هذه فيضي مر : نمح لوقا

 رصعلا ىف ةيبدألا ةباتكلاب وأ ديمحلادبع نأ قحلاو . هتمّحُلو هادتس اهنأكو

 ىف عادبإو قر نم ا رظتتس ناك ام لك ىلع ىومألا

 رورسلا : لذحلا («) ىلإ نيمسا نمرمت ىلا : ةحرابلا ريطلا ) ١(
 . ةرسيم ا : ةدحلا (:0 ' اهم نومءاشتي اوناك ءامدقلا برعلاو « راسيلا

 ابعت : ابصن (؟)



 ةصالخ

 رصعب امهرأ صتخا « نيباتك ىلإ ءزحللا اذه ىف ىمالسإلا رصعلا مسقئا
 ثيدحلاب لوألا باتكلا تأدب دقو ٠ ةيمأ ىب رصعب امهيناثو مالسإلا ردص

 جرخأ فيك سيبم .ة.ناسنإلاو ةيعامجالاوةيلقعلاو ةيحورلا همّسوقو مالسإلا نع
 نآرقلا ىدبب هيف اوءاضتسا ًاديدج ًاثعب مهبعبو رونلا ىلإ تاملظلا نم برعلا
 هعم نودهاجي اوملسأ نم ىضم دقو . ملصو هيلع هللا لص لوسرلا ثيدحو ميركلا
 ةافو دعب مالسإلاب تمام . ؟جاوفأ هللا نبد ىف ارلخد ىح « برعلاو ًاشيرق
 بورح اهئعبتت نامءةنتفو حوتفلا اهعبتت ةدرلا بورحف « ةريطتخ ثادحأ لوسرلا
 اقح مهو ٠ ةعيفرلا مالسإلا ”ةيلاثم نيمهلتسمهلك كالذب ءارعشلا رثاتو . ىلع
 سم نم مهنم ناك ذإ « ةيلاثلا كلتل مهماهلتساو مهرشثأت ىدم ىف اوفلتخا
 ءالؤه ىتح نكلو . ًافيفخ اسم هحور سم نم مهو « ًفينع اسم هحور نيدلا
 كلذ انل روصي ام وحن ىلع « فينحلا نيدلاب نورثأتي مهتدجو ني ريخألا
 وعدي هارن كلذ عمو « نيدلا ”قيقر ناكهنإ هنع ءامدقلا لاق دقف ؛ ةثليمطتلا
 ىلإ دمعي ال كاذ لجأ نم هنأو ؛ ملسم هنأ ًانلعم « حلاصلا لمعلاو ىوقتلا ىلإ
 مهقمعتي نو رياك هاج ناكو .ةب رخسلاو مكملا هبسسحف ءاجفا ىف عاذقإلا
 مهسوفن ىف رّثَأ نم كانه ناك لب « ريهز نب بعكو ناسح لثم نم مالسإلا
 ظعاوم ىلإ لوحتت ام*دئاصق ضعب نإف ىدئعحلا ةغبانلاو ديبل لثم ًافينع ًاريثأت
 . ةصلاخ

 زجعملا مكدملا ركذلا هيف لزن.دقف ء ةوق ىوقأ مالسإلاب رئنلا رثأت ناكو
 كلذبو . ةعئارلا هبلسشو ثيرداحأ ملسو هيلع هللا ىل< لوسرلا هب ىلأي .٠ هتغالبب
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 ضوخت « رهاب ىوامس نيد تاذ ةغل ىلإ ةجذاس ةينثو ةغل نم ةيبرغلا تلوحت
 ةأشسنلا نم هيفرط ىف نوكلا ا و دحأل ادحاولا هللا ةدابع نم ةديدج ناعم ىف
 . سانلل قتقحت ىلا ةمكحنا تاعيرشتلا عضوو ةيحورلا تالامكلا مسّرو روثدلاو
 عملجت دقو «ًاعب رشت ةراتو ًاظعو ةرات لوسرلا ةباطخ تناكو . نيرادلا ف ةداعسلا
 تذخأو « سانلا نوظعي لوسرلا ىده ىلع نودشارلا ءافلحلا ىضمو . .نيفرطلا نيب
 شويا ىف نوبطخي اوذخأ ذإ « مالكلل ةديدج فقاوم. رمعو ركب ابأ عفدت

 ةبولغملا مثألا ةلماعمىف ةحمسلامالسإلا ملاعت عابتاب_نيصوفو نيسمحم ةحتافلا .

 ًاهوفم ًابيطخ ناكو « بلاط ىنأ نب ىلع مث «نامع بردلا سفن ىف راسو «" /

 ىف ةريثك ةباطخ اهعم تعلدناو هدهع لاوط ةيلخادلا بورخلا تعلدنا دقو ٠

 ةلباقتملا ءارآلا ىف ةفلتخم تارظانم تعلدنا اك" ةضراعملا فوفصلا ىو هفوفص' « .
 .ًاعساو اًددم اهبانطأ دمو « مالسإلا ردص قىنرعلا رثنلا ”ةقاط حمسف كلذ لكو
 بسحف مكحلا رثك "ذلا ةباتكال « ةباتكلا ىلإ ةديدش ةجاح كلذ بناحي ا
 هللا ىلص لوسرلا قيثاوم ةباتكو مهدوقعو نيملسملا تالماعم ةباتك ًاضيأ لب
 ىرايشهحلا مركذ نوفلتخم باتك كلذل“ غرفي ذخأو « هدوهعو ملسو هيلع
 اك« مهتالوو مهداوقو ءافلخلا نيب لئاسرلا رثكتو ؛ حوتفلا ثدحستو . هريغو

 قريو برعلا دنع ىلاتكلا رئنلا أشني كلذ ءانثأ فو « تادهاعملا ريكت «

 هتاعيرشتو مالسإلا ملاعت نم لمي ذخأ اب ء ىناطحلا رثنلا قر اك .
 زكارم نع تثدختف « ةيمأ ىنبرصعب صاخلا ىناثلا باتكلا ىلإ تلقتناو

 ةراضحلا نم هيف اتقرغ امو ةكمو ةنيدملا دنع الوأ تفقوو « رصعلا اذه ىف رعشلا
 لك ىلع هعويذو امهب .لزغلا ومن ىف عساو رثأ هل ناك امج « ءانغلاو وهللاو فرلاو
 ريثأتب أيه شيعلا نم فظشىف نوشيعي زاجحلا ىداوبو دجن ناكس ناكو .ناسل
 . هعويشو فيفعلا ىر ذلعلا لزغلا نم برض روهظل ةيحورلا هتيلاثمو مالسإلا
 تمدطصاف ةريزحلاو ماشلا ىلإ حوتفلا عم تلحر ةريثك ةيسيق رئاشع نأ ثدحو
 بورح ةلسلس نيفرطلا نيب تبشنو . ةيرضملا بلغت ةليبقبو ةينمهلا لئابقلاب كانه
 . ءاجهلاو رخفلا لعتشاف « ةيلهافبا ةيمحلاو ةيلبقلا ةيبصعلا اهيف تداع ةيماد
 هروهمج ىف اهرعش عبلطف ةيمأ ىنب دض مهاروثو ةعيشلا اًرقتسم ةفوكلا تناكو
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 اهلمحو « ًامادتحا ةرصبلا ىف مدتحت تايبصعلا تذخأو .. نيزح ىعيش عباطب

 . نيتثيبلا ىف اهنع قطني ىذلا رعشلا ريكف « ناسارخخ ىف نوبراحملا دونحلا اهم

 «نوجاب وأ دهزلاب ىنغتت بارسأ تضمو «ةفوكلا فو امهيف حيدملا لووس تركو

 شويج 0 ةرصبلا ىف ةصاخو ةيسايسلا جراوحلا ة ةب رظمب ىغتت ىرخأ أ بارسأو

 ابيف دشن نق 0 سراف ىف ةقرازألا

 ترجاه ىلا ةيسيقلا رئاشعلا عم امإو نييومألا حاكدتم عم امإ اهيلع دفو

 ناكو ل ةيمأ ب عم امإو لالا ىلإ

 « اهيف اوتبل نيذلا اهئارعشب ال اهمادقتت رصمو « ًادءاخ ىرخألا زكارملا ىف رعشلا

 . نيحدام اهمتالو ىلع اودفو نمب نكلو

 برعلا جزتما دقف « ةفلتخم ةءاع تارثؤم ىومألا رعشلا ىف رششؤت تناكو
 اهب اورّثبعو ةيبرعلا ىلإ مهتاغل اورجه ام ناعرسو « ىلاوملا ةحوتفملا نادلبلا ىف

 « روطتلا نم ةفلتمي ًاروص اهيف ثدحأ ام « مم ادجو قامعأو ' مهب ولقو مودع نع

 تانك ىلاوملا ة:لأ ىلع ترهظو ةيمجعألا ظافلألا ضعب اهيف تاخد' ذإ

 . فعفلا ىف مهسفنأ برعلا ضعب قئالس تذخأو « نحالا رشتناو ةفلتخم
 نولزغتي نيح ءاوس مهراعشأ ىف مالسإلا نومهلتسي ًاعيمج ءارعشلا ىضم دقو

 نوفصي نيح ىبح وأ هللا ليبس ىف داهجا نوسمحي وأ نوجه وأ نوحدمب وأ

 اومعنو . مهريغو ةغيشو جراوخو ةي ريب ز نم ةيسايسلا قرفلا مهعزوتو . ءارحصلا
 . فرثلاو وهللاو ىبسحلا عاتالا نم بور ىلإ كلذ مهقاسو  ةيبنجألا تاراضحلاب

 قرف مهيب تثعبناو « ةيبنجأو ةيءالسإو ةيلهاج : ةفلتذع ةيفاقث رصانعب موقع تمع دو
 لكو . ةفلتخم ةيداصتقا تارثؤمل اوعضحتو « ةازتعملاوةي ردسةلاو ةثجرملاو ةيركبتملا
 دقف « ىلاوملاو برعلا نيب 0 ًانواعت هيف ىرن امك رعشلا ىف هءادصأ ىرن كلذ

 رختفيل ىح «ةيسنحلا ق راوفلا مهنيب تيحس 5 مالسإلا ةمعنب اوشاع

 هذه ءانبأ نم خينأب م 4 ةرارق ىف نورعشي ذإ « برعلا نم مهيلاومب مجناعألا

 . روعشلا سفن مهعم برغلا لدابتيو « كلت وأ ةليبقلا

 نودلغتي نوحادملا ناكدقف «ةطرفم ةرثك ءاجحلاو حيدملا ءارعشردتكو

 سئافنب نيلمحم ءانثلا دورو نيرئان داوجألاو داوقلاو ةالولا باوبأ ىلع نوحوريو
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 دايزو ىرقشألا نادئعَ”منب بعكو ىاطقلاو بين مهلثمي نم ريخو « لارمألا
 غرفم نبا مهلثمي نم ريخو ءاجهلا ءارعش ةيلبقلا تايبصعلا ترعسو . يجعألا
 حيدملاو ءاجه ا ءارعش عربأ نأ هيف ببرال امو . ةنلطنق تباثو لدم نب مكحلاو
 ةضيقنلل اوحاتأ دقف «ريرجو قدزرفلاو لطخألا : نوهبانلا ضئاقنلا ءارعش ًاعيمج
 اهرظتني ناك ام لك ةح'دملل اوحاتأ اك « ضوهنو قر نماهرظتني ناك ام لك
 ْ . راهدزاو ةعارب نم

 نولضاتيو اهنع نوماحي ةيسايسلا قرفلا فوفص ىف ءارعشلا نم ريثك فقوو
 نويريبزلا امأ . دوذتو اهنع عفادت ةفالحلا ىف ةيرظن ةقرف لكل تناكو
 ةفيلحلا دنتسي نأو زاجحلا ىلإ ةفالحلا ةرضاح دوعت نأ بجاولا نم نوري اوناكف
 اهياإ دنتسي ىتلا ةينملا لئابقلا نم اهريغو بللَتك ىلإ الا شبرق ىلإ همكح ىف
 ناكو .ةيرظنلا هذه نع هرعش فردص سرهأ تانسةرلاس يق نباو « نوبومألا
 هنأ, « اهدحو شيرقل ال ًاعيمج نيملسملا "قح ةفالحلا نأ نوري جراوحلا
 اوبهو دقو  اًيشبح ًادبع ناكولو «ًادهزو ىوقت نيملسملا ريخ اه"الوتي نأ ىغبنب
 ةبغرو ةبهلم ةينيد ةسامح مهراعشأ ىف نيعيذم مهيرظن نع لاضنلل موسقنأ
 هبصتغا لعءانبأل ىعرش ” قسد ةفالحلا نأ نورب ةعيشلا ناكو .حاممٍرطلاو ناطبح نب نارمع مهلثميو « لئازلا اهعاتمو ةايحلا ىف اًنيوق ًادهزو داهشتسالا ىف ةفينع
 «مهترك اذ حرببال مهلك“ داهشتسا ناكو« مهيأع ”درسي نأ ىغبنيو نويومألا مهنم
 نيبومألا نم مهل اورأثي نأ ىلع سانلا نيظفحُمم «رازغ عومدب مهنوكيي اوضف
 لهألو مل نونكي امو مهيف مهتديقع نونروصي اوضم اك ,مهفنتت> موقيذيو
 رع مهلثميو « ميركلا هلوسرو هللاىلإ كلذب نيلتبتم ةراح فطاوع نم تببلا
 ىلع نيقنخم' نيظيخسم ةفوكلا ىف ةصاخو برعلا فارشأ نم ريثك ناكو كيم كلو
 .نبا كلذ نع رّبعو « ًاعيمج برعلا نودنم مييف ةيثارو ةفالحلا لعمل نيبومألا
 اج نيبومألا عم فطصاو هرعش ىف نادمه ىَشْمعأ هرعاشو هتروث ف ثعشألا
 ىرث ام ةلكاش ىلع ؛ موصخلا ءالؤه لك دض نواضانيو مم نوعدي نوريثك

 . ىشمدلا عاقرلا نب ىدعو قوكلا ىدسألا ريبزلا نب هللا دبع دنع
 لقألا ىلع وأ دحاو هاجتا ىف اهنايح تشاع ءارعشلا نم فتئابلد اناقلتو
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 لاثمأ نم حيرصلا لزغلا باحصأ كلذ نف « داص اهتايح ىلع بلغ هاجتا ىف
 سيق لاثمأ نم فيفعلا لزغلا باعصأو « ىجرسعلاو صوحألاو ةعيبر ىنأ نبا
 نباص لّودلا دوسألا ىلأ لاثمأ نم دهزلا باصصأوةنسيستَسِب ليمجو حب 7 نبا

 بامصأو « ىدنهلا ىنأو ديزي نب ديلولا لاثمأ نم نوجغلاو وهلا باحصأو « ىربربلا

 ةزوجرألاب اوضهن دقو ءزاّنجرلا كلذ نمو .ةمرلا ىذ لاثمأ نم ةعيبطلا رعش
 ًاعوضوم كلذل اوفاضأو «ةديصقلا ضارغأ لكل عستت اهولعج ذإ « هوجو نم
 ةيميلعت ةياغ ةينادجولا اهناياغ ىلإ مهنمرفن فاضأ اك « تايدرّدطلا وه ًاديدج
 اهدراوشو ةغللا ذاوش نم اوعاطتسا ام لك مهزيجارأ اوعدوي نأ اورحت ذإ ةديدج
 . ةدبآلا

 ىأ ىف هوفرعي مل برعلا لعل « ًاراهدزا ىومألا رصعلا ىف ةباطحلا ترهدزاو

 ثعاوب تلمتو « ةينايب بهاوم بامحأ اوناك دقف « ةميدقلا مهروصع نم رصع
 تاموصخ نم أشن ام ببسب «ذئنيح ةباطخللا ف بهاوملا هذه جهوتت نأ ىلع ةريثك

 نييريبزلا ءابطخو ةعيشلا ءابطخو جراوحلا . ءابطخ كانه ناكف « ةفينع ةيسايس

 نئفتلاب هيلإ بولقلا ةلاّسا لواحي مونم ”لكو «نييومألا ءابطخو نيفلتخما راوثلاو

 لفاحما ةباطخ ةباطحلا هذه بناجي تمنو .هيبأ نب دايز مهلثمبي نم ريخو «هنايب ىف
 مهلّثمب نم“ ريخو ؛ مهمالكر يبحتب ” نوني اهباحصأ ذخأ ذإ « ةالولاوءافلحلا ىديأ نيب

 « ًامادتحا ىيدلا صصقلاو ظعولا ةباطخ تمدتحاو . سيق نب فنحألا

 | مث مظتنا ىبح سانلا ىف اورثؤي ىك ةينايب ةليسو لك نوبلطي اهباحصأ 'ىتف امو
 جاودزالا نم ىّللح ىلع ضب بولسأ وهو ءاّنيوق ًاتيبثت هونّبث عيدب بولسأ
 ةفوكلاو ةرصبلا ف بابشلا نومّلعي اوضم دقو . ىناعملا قئاقدو تالباقملاو تالايخلاو
 ٠ « ةيبرعلا ةغالبلا ملع ةأشنل او دعأ كلذبو « ةرظانملاو ةباطحلا ىف نوعربي فيك

 . ىرصبلا نسحلا مهلثمب نم ريخو

 لصتت ىلا مهفراعم اونود ذإ « اعساو اومن رصعلا اذه ىف نيودتلا ىمنو
 مالسإلاب لصتت ىلا .مهفراعم اونود اك اهراعشأو اهباسنأو اهرابخأو ةيلهاحلاب

 صصقو ىنزاغم او هتفلاو ىوبنلا ثيدحلاو مكحلا ركذلا ريسفت نم هب طبتري امو

 اهفداص امو ةيمالسإلا ةلودلا رابخأو ةيضاملا منألا رابخأ نونودي اوضمو « ءايبنألا
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 ” :ظعاوملاو لاثمألاو بلاثلا ف تافنصم رهظت تذعخأو . بوطخو ثادحأ نم
 اولقن اك « بطملاو لئاسرلا نم ًاريثك اونودو . ةديقعلا لئاسم ىو مكحلاو
 . موجنلاو بطلاو ءايميكلا ىف ةضاخو .. ةيبنجنألا فراعملا ضعب ةيبرعلا ىلإ

 نيواودلا باتك ذخأو . ةيسايسلا ةصاخو لئاسرلا ةطرفم ةرثك تركو
 نب ماشه ناويد سيئر ماس ناك ىتح « ةيناويدلا ةباتكلاب نوضبني نوفرتحما
 انثدحبت ىذلا ىبيدلا صصقلاو ظعولا ءابطخ بواسأ اهيف ذختي وه اذإف ؛ كلملادبع
 ةياغلا ىلع ةيناويدلا ةباتكلاب قوأف ٠ بتاكلا ديمحلا دبع هعبتو « ًافن 1 هنع
 ع ةوالطلاو قنورلاو ةلازحلا نم هقوقح هئاطعإو بولسألا ةعورو ىناعملا ةرازغ نم
 بدألا ىلإ اهب دصقب امنإ . ةسايس ىلإ اهب دصقي ال ةيبدأ لئاسر جمبدي ىضمو
 . ليمج نف وه ثيح نم

 قيلعت
 فلتخت تامجرت مه انمجرت ةقباسلا ةصالحلا ىف مهانرك ذ نيذلا ءارعشلا لك

 مهم نيمرضحلا مالس نبا مظن دقو ؛ ةيبدألا مهتايصخش بسح ًارصقو انوع
 دقو « ءارعشلا لوحف تاقبط :هباتك مهعدوأ نيذلا رسدتعلا نييلهاحللا تاقبط ف
 بمك اهيف لخدأف ةيناثلا ةقبطلا امأ ' مهدحو نييلهاجلل ىلوألا ةقبطلا لعج
 ىدمتلبا ةغبانلاو ديبلل ةثلاثلا ةقبطلا.لعجو «نيمرضخلا نم ةئيطحلاو ريهز نبا
 صخر .ىالسإلاو لل هانلبا نيرصعلا ىف اوشاع مهلكو « خامشلاو ىلا سها بيؤذ ىبأو
 جزمي ةيقابلا تسنلا تاقبطلا ف ىضم مث . ةيلهاجلا ىف اوشاع نمب ةعبارلا ةقبطلا
 ناسحب اديشمم «ىرقلا ءارعشو ىنارملا ءارعش نع ثدحتو . نيمرضخمب نييلهاج
 ةقبطلا ىف امهعضو نمل انمجرت دقو . ملسو هيلع هللا لص لوسرلا رعاش تباث نبا
 «ةثلاثلاةقبطلا نم نينئالانمجرتاك « ةئيطحلاو بعك امه نييلهاحلا ضعب عم ةيناثلا
 نيمرضخم ا نم هءار ودحأل منإو .ناسحل انمجرتو « ىدعملاا ةغبانلاو ديبل امهو
 نيواود مل نألو« مهرصع ءارعش نم ةورذلا .ى 0 ذإ مب ءافتكا
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 نم لفخت 000 . مهراعشأ ىف مالسإلا هب رن ام ىدمو مهايصخش حضوت ةريبك

 نم لب" هي لوب ةيدألا تكلا ىو .مالس نبا دنع اوراد نم“ مهاوس

 مهرابخأ عجارم شماوملا ىف مهنم نيديجملا ءازإب انعضوو « ةريثك راعشأب مل
 : . مهسارد ةعباتم ديري نم اهب نيعتسيل ٠ مهراعشأو

 هاندجو ةيمأ ىبب رصع ءارعش ىلإ مالس نبا دنع نيمرضخملا انكرت اذإو

 3 مهام نسم نرقي نمو «مالسإلا تاقبط اهيمسي ؛ رشع تاقبط ىف مهكلسي

 مركذ نمم ني ريثك نع انضرعأ اننأ ىري مهل انمجرت نم ىلإ تاقبطلا كلت
 م انضرعأ نم نومدقتي العف مهم 5 « هناسل ىلع اورج مل نيرخآب انينعو

 م نمو « ةيرعاشلاو رعشلا ثيح نمو« اهوشاع ىلا ةايحلا لثمت ثيح نم

 ىببعو «٠ ةليوط الوصف هباتك ىف م حتفف « ىناغألا كاع مهر و همجي أمها

 ةركو ٠ ةمكل ةعنص هوعنصف « اهم ريثكب لقألا ىلع وأ مهيواودب ةاورلا

 مهو ٠٠ ةلجسم ةريثك رابخأ الو ةظوفحم نيواوذ م سيل مالس نبا مما نم
 نيلئمتم نييوغللا ةنسلأىلع نورودي اوناكنمب ىنع امتإ هنأكو ,ددجست نمآبلاغ:

 « ةنيب ةلالد كلذ ىلع لدي مهماقبطل هبيترت سفنو © نيدهشتسمو مهراعشأب

 رعاش وهو . لطخألاو قدزرفلا ريرج عم ىلوألا ةقبطلا ىف ىعارلا 3 دقف
 نييوغلا ةئيب ف هب رهشا ام كلذ ىلإ هاعد امت]و. تاجرد 0 نعونديو؛ "لقم

 فصنأولو . ظافلألا دباوأل تعنلا اذه ف ةدشتحو « لبإلا تعنل هناسحإ نم

 .هرصع ءارعش عيمج مدقتي ىذلا ةّمّرلا اذ هنمالدب اهيف عضوز هتقبط نع هرتخأل

 . لبإ ريغو لبإ نم اهب لصتي ام لكو ءارحصلا فصو ىف

 ىلاطقلاو ثيعَبلا اهيفدب نرسقو ةيناثلا ةقبطلا ف ةّممرلا اذ مالس نبا لعج دقو

 امك هانلمهأ كلذلو . اعيمج مهقافآ ىلإ هحانجب عفتري الو لقم ثيعبلاو « ًارنثكو
 نبي بعك بيترتلا ىلع مهو « ةسماخلاو ةعبارلاو ةئلاثلا .تاقبطلا بامصأ انلمهأ .

 ىرح نب لشنهتاو «ءاراغ-م نب سوأو ليسثو نب مُدييحسو رمحأ نبو رمو ليعج
 دلينبز وبأو ء ىمليدلا أحل نب رمو ةليمر نبا بهشألاو ىلالهلا روثنب دئيسمحو
 مهعيمج  ىدسألا طيقل نب عليسفسو نايلولتسلا ماه" نب هللادبعو ر جعل ىفاطلا

 . هضارغأو را نوئف روطت ىف الو ماسحلا هثادحأ ىف ال مرصع نولشمب الو ؛نوُلقم
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 مهو «٠ ًابئيصتتو اليمجو صوحألاو تايقرلا سيق نبا ةسداسلا ةقبطلا ىف لعجو
 ةقبطلا ىف ىنيللا لكوتملب نرتقي . اعيمج مهل انمجرت دقو « مهنقبط نم ىلعأ
 ةثالثاا انمجرت دقو « عاقرلا نب ىدعو مجعألا ًادايزو غرتفم نبا. ةعباسلا
 نب ليقتع ةئماثلا ةقبطلا ف لعجو . هراعشأ ةلقل لكوتملا انلمهأو نب ريخألا
 ىف كلو . ةديدش ةلق ليلق ًاعيمج امهرعشو ؛ ءاصرتإلانب بيبشو ةفّلع
 جاجعلاو مجنلا وبأر لثجعلا بلغألا :مه زاّنجرلا نم ةعبرأ ةعساتلا ةقبطلا
 لعجو . هزيجارأ ةلقل بلغألا انلمهأو نيريخألا ةثالثلل انمجرت دقو « ةبكرو
 ىساؤارلا داؤأد ىنأو ةييراتطلا نب ديزيو ىل“سقعلا محازملا ةرشاعلا ةقبطلا
 مالس نبا عضو .وحنلا اذه ىلعو . نولقم مهعيمجو :٠ ىليتةمعلا فليتحتقلاو
 ىحنو ٠ ًاروك ذم ًاغلبم رعشلا ىف اوغلبي. مل نيلقم ءارعش مالسإلا تاقبط ىف
 نمو ؛ ةصلاخ ةيوغل عفاودب كلذ ىف اقسم « ًادومحم ءانغ هيف نوني نبريثك
 مهنولضلفتب مهلأ عمزدملا ءارعشب ىتعي' دك مو « ىداوبلاو دجن ءارعشب ىلع "مث
 .ةعئار تابآ نم اومظن امبو ةديدحلاا ةايحلا عم روطتنم رعشلا هيلإ اوعفد امم
 ىجرسملا هعم لمهأو , هرصع ىف لزغلا ءارعش ربكأ وهو « ةعيبر ىنأ نبا لمهأ دقو
 ءارعش نم ”نمعب“ مو « حاسم راطلاو ناطح نب نارمعلاثمأ نم جراوحلا ءارعش لمهأو
 قباسو لؤدلا دوسألا ىنأ لاثمأ نم دهزلا ءارعش لمهأو ,رسيسشتكب الإ ةعيشلا
 . . ىدّنلا ىنأو ديزي نب ديلولا لاثمأ نم نوجا ءارعشو ىربربلا

 ءاطعإ نع ةرصاق مالس نبا دنع مالسإلا تاقبط تناك هلك كلذبو
 نم لكل تمجرت دقو . ةيمأ ىنب دهع ىف ةبصحلا رعشلا ةايح ةيقيقح ةروص
 ىف لثمأ تيضمو . اعادبإ مهلع نولقي ال نيرخآلو مهلمهأ نمم افنآ مهنركذ
 ريغل ةفلتم راعشأب رعشلا نونف نم نف لك قو رصعلا بناوج نم بناج لك
 ى عسوتلا ىلع نيعت ءمهنم نيريثك عجارم شماوهلا ىف ًارثاذ مل تمجرت نسم
 عيمج ىف رعشلاب اوروطت ىومألا رصعلا ءارعش نأ هيف كلش ال ىذلاو . مهتسارد
 « هتاعابطتا عيمج هيف مرصع اولشع نأ اوعاطتسا مهنأو هتاهاجتاو هيحانم

 . لامحلاو ةعورلا هيف اوعاشأ ًاقْطد هناسلب نيقطان
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